
UTTAG OCH ÅTERKÖP
– FÖR SVENSKA KUNDER

Försäkringstagarens/ 
nas namn

Adress

Telefonnummer

Försäkringsnummer

E-postadress

 1 FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER

Personnummer 
 Försäkringstagare

Personnummer 
 Försäkringstagare

–

 2B TYP AV ÅTERKÖP

•  Minsta utbetalningsbelopp är £50.00.
•  Minimibelopp för att din försäkring ska kunna leva vidare efter ett delåterköp är £501.

NOTERA

TOTALT ÅTERKÖP AV ENSKILDA 
FÖRSÄKRINGSBREV

DELÅTERKÖP AV ETT SPECIFIKT BELOPP

Jag vill återköpa:

  Ange en summa i SEK eller GBP som du vill återköpa 
från värdet på försäkringen.

Om du återköper mer än 10% av det totala 
investerade beloppet i din försäkring och din 
försäkring har livskydd kan vi:

•  Minska ditt livskydd med samma andel som du 
minskar försäkringsvärdet. 

• Lämna livskyddet på nuvarande nivå.

• Minska livskyddet till ett mindre belopp.

– Vänligen kontakta oss för en offert 

+46 (0)8 50630759 eller sweden@reassure.co.uk 
 

Gå till sektion 3

£

2A   FULLT ÅTERKÖP OCH AVSLUTA DIN FÖRSÄKRING

Kryssa här för att återköpa (sälja) och avsluta hela försäkringen.   
Gå till sektion 3

Jag vill återköpa:

Ange antal enskilda försäkringsbrev du vill 
återköpa (T.ex 1-20)

Vid återköp av enskilda försäkringsbrev kommer 
du att motta ett belopp som motsvarar en del av 
din försäkring.

Om din försäkring är värd £10 000 och har 10 
försäkringsbrev, dividera värdet med tio för att få 
fram hur mycket varje enskilt brev är värt, sen kan 
du besluta hur många brev du behöver återköpa 
för att uppnå det belopp du vill ha.

Vänligen notera att för att försäkringen ska finnas 
kvar måste minst ett försäkringsbrev lämnas kvar.

Om du har en SEP är även premien fördelad 
över antalet brev, minimipremien är £20, och ett 
återköp av enskilda försäkringsbrev minskar din 
premie.

Gå till sektion 3



 3 BANKDETALJER

 4 FÖRMÅNSTAGARE

 5 DEKLARATION

Betalningsmottagare

• Utbetalning kommer att göras via banköverföring.

• Betalningsmottagare – ange ett personnamn eller ett företagsnamn med personlig referens.

• Vid utbetalning till Sparbanken Syd och ICA banken behöver vi - IBAN och SWIFT kod.

• Vi kan inte göra utbetalningar till följande banker; Forex Bank, Landshypotek Bank, SBAB och Nordnet.

NOTERA 

Referens 
 Försäkringstagare

IBAN 
 Om tillämplig

SWIFT/BIC kod 
 Om tillämplig

Bankens namn

Clearingnummer Kontonummer

Fyll endast i om ett förmånstagarförordnande enligt ReAssures Standarvillkor (1993) är i kraft.
Då ett förmånstagarförordnande enligt ReAssure Standard (1995/1999) är i kraft måste återköpt belopp utbetalas till försäkringstagaren/na.

Sätt kryss i en av rutorna för att ange vem som skall vara betalningsmottagare.

Jag/Vi:

 1.  bemyndigar och begär att ReAssure skall utföra transaktionerna som angivits ovan

 2.  bekräftar att jag/vi har laglig rätt till försäkringsbreven som återköps helt eller delvis

 3.  bekräftar att försäkringstagaren/na inte är försatta i konkurs

 4.  bekräftar att utbetalning i enlighet med mina/våra instruktioner i avsnitt 3 befriar ReAssure från allt ansvar och alla anspråk som kan uppstå på grund av 
detta återköp

 5.  bekräftar att jag/vi har läst och godkänt ReAssures sekretessmeddelande angående användningen av min personliga information, tillgänglig på www.
reassure.co.uk/privacy-notice.

Observera att alla försäkringstagare måste signera.

Om försäkringen är pantsatt till en bank eller tredje person måste panthavaren också skriva under. Vid firmateckning skall firmatecknarens behörighet styrkas 
med ett bifogat aktuellt registreringsbevis, ej äldre än tre månader.

Jag/Vi önskar återkalla mitt/vårt tidigare förmånstagarförordnande 
och vill att försäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren/na i 
enlighet med standardvillkoren i ReAssures förmånstagarförordnande 
(1993) och bekräftar att jag/vi har rätt till de försäkringsbelopp som 
skall utbetalas.

   Sätt kryss i denna ruta om försäkringstagaren/na skall erhålla 
betalningen.

Jag/Vi önskar inte återkalla mitt/vårt tidigare 
förmånstagarförordnande och bekräftar att betalningsmottagaren
ovan är den angivna förmånstagaren. 

   Sätt kryss i denna ruta om förmånstagaren skall erhålla betalnin-
gen.

ELLER

Signatur

Försäkringstagare

Datum 2 0

Signatur

Försäkringstagare

Datum 2 0

Signatur

Panthavare

Datum 2 0



FRÅGOR OCH SVAR

Var skickar jag denna blankett?

När du har fyllt i blanketten, kan den skickas via post, eller email, tillsammans med eventuella bilagor till adresserna nedan.

ReAssure

Windsor House

Ironmasters Way

Telford

TF3 4NB

Storbritannien

Email; sweden@reassure.co.uk

Vänligen notera att blanketten måste skannas, fotografier accepteras inte.

Hur lång tid tar det att få mina pengar?

Det tar mellan 5-10 arbetsdagar att genomföra ett återköp från det att vi har mottagit blanketten. När återköpet är genomfört skickar vi ett bekräftelsebrev med 
post till dig.

Vad händer om jag/vi har missat något eller gjort fel på blanketten?

Vi kommer att kontakta dig via telefon, email eller post så snart som möjligt.

Fyll i alla uppgifter så tydligt som möjligt, blanketter där bankdetaljer och datum överstrukits accepterar vi inte och då kommer vi att begära en ny blankett. Om 
du var minderårig när försäkringen startade kommer vi att begära en bevittnad signaturbekräftelse.

Finns det några gränser för uttag från min försäkring?
• Minsta utbetalningsbelopp är £50.00.
• Minimibelopp för att din försäkring ska kunna leva vidare efter ett delåterköp är £501.

Vem måste skriva under blanketten?

Samtliga försäkringstagare och eventuella panthavare måste skriva under.

Vad händer om jag har fler frågor?

Om du vill prata med oss, kontakta vår svenska kundtjänst på +46 (0)8 50630759 eller maila oss på sweden@reassure.co.uk 

ReAssure
Windsor House
Ironmasters Way
Telford
TF3 4NB
T: 0800 073 1777


