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skjema for utbetalin¯er – unit link  fondskonto (no7)

1    Opplysninger om forsikringstaker (person/selskap)

2    Utbetalingsinstruksr

Telefon dagtid

Fødselsnr./org. nr.

Kontaktperson,
hvis selskap

Forsikringsnr

Forsikringstaker
(Fornavn og etternavn, 
evt. selskap)

(Dette kontonr. vil brukes for utbetalinger som etterspørres

i dette skjema.)

Dette skjemaet må sendes til ReAssure, Windsor House, Telfordf TF3 4NB, Storbritanni.

Bankkontonr

B. Delvis innløsning
Minimum utbetaling er kr 2.000. Minimumsverdi på avtalen etter utbetalingen må være kr 10.000.

Jeg ønsker å foreta en delvis innløsning, med en utbetaling på kr
C. Full innløsning
Jeg ønsker å foreta en full innløsning.

Kryss av om du ønsker regelmessige utbetalinger, delvis innløsning eller full innløsning.
A. Regelmessige utbetalinger
Verdi ved start av regelmessige utbetalinger må være minimum kr 100.000.

Jeg ønsker regelmessige utbetalinger på kr   (min. kr 1.000 per utbetaling)

utbetalt            månedlig                                    kvartalsvis  halvårlig                           årlig

Startdato for utbetaling:  (tidligst 1 måned etter mottak av denne meldingen)

Hvis avtaleverdien går i null, vil avtalen bli ansett som avsluttet.

Jeg ber med dette om, og godkjenner de instruksene som er spesifisert i dette skjemaet.
Jeg bekrefter at jeg har lovlig tilgang til denne forsikringsavtalen som utbetalingene kommer fra.
Jeg bekrefter at forsikringsavtalen ikke er overført eller pantsatt uten at ReAssure har fått skriftlig informasjon om dette. Jeg 
bekrefter at det ikke foreligger noen konkursbegjæring mot meg, og at jeg ikke er slått konkurs.

3    Erklæring

Dato

Dato

Forsikringstakers
underskrift

Sted

Dersom forsikringstaker er under 18 år skal skjemaet underskrives av foresatte.
Hvis endelig begunstiget:

Fornavn og etternavn

Signatur

Sted



ReAssure 
Windsor House
Telford TF3 4NB
Storbritanni
T: 23 15 98 00


