
Arbeidstakers navn (bruk blokkbokstaver): Sted og dato:

Signatur:

Navn på begunstiget Fødselsnummer. (11 siffer): Andel av forsikringssum (%)

Navn på begunstiget Fødselsnummer. (11 siffer): Andel av forsikringssum (%)

Navn på begunstiget Fødselsnummer. (11 siffer): Andel av forsikringssum (%)

Navn på begunstiget Fødselsnummer. (11 siffer): Andel av forsikringssum (%)

Navn på begunstiget Fødselsnummer. (11 siffer): Andel av forsikringssum (%)

2. PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Fornavn/etternavn: Fødselsnummer. (11 siffer):

1. OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGEN

Bedriftens navn: Organisasjonsnummer: Kundenummer:

2. OPPNEVNE BEGUNSTIGELSER

Jeg tilbakekaller tidligere oppnevnte begunstigelser, og oppnevner herved følgende som begunstiget til forsikringssummen i tilfelle min død:

Er sikrede/arbeidstaker gift, og den begunstigede er en annen enn ektefellen, 
bør begunstigelsen også underskrives av ekte fellen, jfr forsikringsavtaleloven 
§ 15-6. Dersom den forsikrings avtale begunstigelsen gjelder, har bestemmel-
ser om samordning med ytelsene i lov om yrkesskadeforsikring og gruppelivs-
forsikring, vil den eller de spesielt oppnevnt begunstigede bare ha rettigheter 
til ytelser ut over bestemmelsene i lov om yrkesskadeforsikring.

Begunstigelsen trer i kraft fra den dag KLP Skadeforsikring har mottatt 
denne erklæringen. Dette er samtidig å regne som tilbakekallelse av
eventuelt tidligere innsendte begunstigelser. Begunstigelsen bortfaller
ved skriftlig tilbakekallelse. Begunstigelsen bortfaller også når sikrede/
arbeidstaker trer ut av ordningen.

Som ektefelle/samboer til ovennevnte er jeg gjort kjent med at hele eller deler av en eventuell erstatning fra gruppelivsforsikringen vil tilfalle navngitt begunstigede som 
angitt ovenfor.

Navn på ektefelle (bruk blokkbokstaver): Sted og dato:

Signatur:

6. SIGNATUR

KLP Kommunal Landspensjonskasse
Dronning Eufemias gate 10, Oslo
Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 55 54 85 00
www.klp.no

Oppnevnelse av begunstiget 
- Gruppelivsforsikring  D-263

Slik gjør du:
1. Lagre skjemaet
2. Fyll ut
3.  Send inn via kontaktskjemaet på klp.no eller per post.

Husk at du aldri må sende personopplysninger i usikret e-post.

Dette skjemaet krever signatur.
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Begunstigelse 
Å begunstige betyr å avtale at forsikringsbeløpet skal gå til
andre enn det som er angitt i forsikringsavtaleloven, dvs at
forsikringsbeløpet går til ektefelle eller samboer, barn eller 
øvrige arveberettigede. 

Hvem kan begunstiges
Hvis det i forsikringsavtalen du er tilknyttet gir anledning til det,
kan du begunstige hvem du vil. 

Viktig å være oppmerksom på
Dersom den forsikringsavtalen begunstigelsen gjelder, har
bestemmelser om samordning med ytelsene i lov om yrkesskade-
forsikring og/eller fritidsulykke, vil den eller de spesielt oppnevnt 
begunstigede bare ha rettigheter til ytelser ut over bestemmelsene 
i Lov om yrkesskadeforsikring, eventuelt fritidsulykke.

FRA LOV OM FORSIKRINGSAVTALER AV  
16. JUNI 1989 NR. 69, GJENGIS NOEN  
AV DE VIKTIGSTE BESTEMMELSER.

§ 15-2. (Oppnevnelse av begunstiget)
Forsikringstakeren kan oppnevne en eller flere personer til, som 
begunstiget, å motta forsikringssummen med eventuelle tillegg, 
eller en del av forsikringssummen, når den forfaller. Er forsikrings-
takeren gift, bør ektefellen underrettes om oppnevnelsen, jfr. 
§ 15-6. En oppnevnelse av begunstiget kan tilbakekalles hvis
ikke forsikringstakeren har gitt den begunstigede tilsagn om at
den skal være endelig.

§ 15-3. (Fremgangsmåter ved oppnevnelse av begunstiget)
En oppnevnelse av begunstiget og tilbakekall av oppnevnelse
må gjøres i skriftlig melding til selskapet. I forbindelse med tegning 
av forsikring kan likevel oppnevnelse meldes til selskapet på en 
annen måte.

Er det i et testament disponert særskilt over en forsikring,
regnes dette som oppnevnelse eller tilbakekall av begunstiget. 
Oppnevnelse og tilbakekall som ikke er gjort på en av de måtene 
som er nevnt i første og annet ledd, er ikke gyldig. 

§ 15-4. (Tolkningsregler.)
Dersom ikke annet er bestemt eller følger av forholdet, gjelder 
følgende:
a)  En oppnevnelse av en begunstiget omfatter bare forsikringssum 

som forfaller ved død.
b)  Har forsikringstakeren foretatt flere oppnevnelser, gjelder 

arveloven §66 nr.5 tilsvarende.
c)  Dør den begunstigede før den forsikrede, gjelder arveloven § 66 

nr.2 tilsvarende.
d)  Er den forsikredes ektefelle oppnevnt, gjelder § 15-1 

annet ledd tilsvarende.
e)  Er den forsikredes arvinger oppnevnt, omfatter dette også 

arvinger etter testament.
f)  Er forsikringen pantsatt ved forsikringstakerens død, gjelder 

arveloven §66 nr.4 tilsvarende i forholdet mellom dødsboet og 
den begunstigede.

§ 15-5. (Retten etter forsikringsavtalen når det er oppnevnt 
en begunstiget)
Oppnevnelse av en begunstiget medfører ingen innskrenkning i 
forsikringstakerens råderett over forsikringen, eller rett etter
forsikringsavtalen for øvrig. Blir forsikringen pantsatt, står den
begunstigedes rett tilbake for panthaverens, hvis ikke noe annet 
er avtalt. Er oppnevnelsen endelig, har forsikringstakeren ikke rett 
til å disponere over forsikringen til skade for den begunstigede.
Så lenge forsikringstilfelle ikke er inntruffet, kan den begunstigede 
ikke disponere over forsikringen. Er forsikringstakeren død og
forsikringssummen først skal utbetales på et senere tidspunkt, går 
alle rettigheter etter forsikringsavtalen over på den begunstigede 
hvis ikke noe annet går frem av forholdet.

§ 15-6. (Omgjøring av begunstigelse etter krav fra forsørgede)
Virker det klart urimelig i forhold til ektefelle eller livsarving som
forsikringstakeren forsørget eller hadde plikt å forsørge, og som 
ellers ville hatt krav på forsikringssummen etter § 15-1, at en
begunstiget mottar beløpet, kan den forsørgede kreve forsikrings-
summen helt eller delvis utbetalt til seg. Ved avgjørelsen skal 
det legges vekt på motivet for oppnevnelsen, den forsørgedes 
og den begunstigedes behov, om den forsørgede har fått varsel 
om oppnevnelsen i rimelig tid før dødsfallet. Tilsvarende gjelder 
i forhold til en livsarving når ektefellen har krav på forsikrings-
summen etter §15-1 annet ledd. Krav etter første eller annet ledd 
må gjøres gjeldende ved saksanlegg mot den begunstigede eller 
ektefellen innen ett år etter dødsfallet. En begunstiget eller ekte-
felle som har fått utbetalt forsikringssummen, plikter ikke å betale 
tilbake mer enn det beløp som var i behold da vedkommende fikk 
vite om kravet.
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