Udfyld med dit eget
navn og adresse i
venstre side

Erklæring om begunstigelse
Ovennævnte ønsker, at nedennævnte skal være begunstiget på min/e pensionsordning/er
i CS Fonde.
Begunstigedes
Begunstigedes navn.
Begunstigedes
Andel i %
tilhørsforhold til dig:
cpr.nr.
□ Ægtefælle
□ Barn
□ Samlever
□ Samlevers børn
□ Andre
□ Annullering af
Samtlige begunstigelser i CS Fonde pensionsordninger
samtlige
annulleres, og standart begunstigelsesregler på side 2 træder i
begunstigelser
kraft.
Sæt kryds ud for de valgte pensionsordninger, Hvis

intet anført er det 100% til den afkrydsede

□ Kapitalpension / Aldersopsparing
□ Arbejdsmarkeds-/Tillægspension
•

Jeg erklærer, at jeg har gennemlæst de nærmere regler angivet for begunstigelse (som angivet på
side 2 af nærværende).

•

Nærværende begunstigelser erstatter samtlige tidligere begunstigelser.

_____________ _________________________

Dato:

Dit cpr nr

_____________________________________________

Din underskrift

Begæringen returneres når den/de begunstigede er registreret. Begunstigelsen er
ikke gældende uden vedtegning fra CS Fonde.
Til CS Fondes notering:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Ovennævnte begunstigelses erklæring er registreret i CS Fonde.
_______________________________

___________________________________
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Standardbegunstigelsen på alle pensionskontrakter i CS-Pensionsfond er:
”Nærmeste pårørende”
som er:

Arverækkefølge FAL § 105A
1. ægtefælle/registreret partner
2. samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, eller venter barn,
eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før
dødsfaldet.
3. livsarvinger
4. arvinger i henhold til testamente
5. øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen) I nævnte rækkefølge
Ønsker du ikke ”nærmeste pårørende” som modtagere af dine pensioner i tilfælde af din død, har du
følgende muligheder, alle med forskellige konsekvenser.
•

Hvis du ønsker at tilgodese en navngiven begunstiget, kan du vælge en eller flere af denne personkreds:
Ægtefælle, registreret partner, frasepareret ægtefælle, fraskilt ægtefælle, børn, børnebørn, stedbørn
(ægtefællens børn) og disses stedbørn, din samlever eller en hvilken som helst anden person, som du
har fælles folkeregisteradresse med på det tidspunkt, hvor du indsætter den pågældende som
begunstiget, samt din samlevers børn.
Her er muligheden for at sikre sit barn i stedet for ægtefællen eller bestemme at eksempelvis ægtefællen
og barnet hver skal have halvdelen af udbetalingen ved død.
Vælger du at indsætte en samlever/sambo, frasepareret ægtefælle, fraskilte ægtefælle, stedbørn,
samlevers børn, som begunstiget betyder det at den begunstigede får udbetalt pensionen direkte uden
om dødsboet. Dog kan dine eventuelle tvangsarvinger – ægtefælle, registreret partner og livsarvinger
(børn og disses børn) under visse betingelser gøre indsigelse mod, at pensionen bliver udbetalt til den
begunstigede.
Sådanne indsigelser kan ikke blive fremsat, hvis begunstigelsen er gjort uigenkaldelig.

•

Du kan også lade være med at indsætte begunstiget. I dette tilfælde vil udbetalingen så gå i dødsboet,
og er dermed ikke kreditorbeskyttet. Fordelingen af udbetalingen vil i øvrigt ske efter arvelovens regler,
herunder et testamente.

Inden du eventuelt vælger at gøre en begunstigelse uigenkaldelig, skal du nøje overveje, at
begunstigelsen så kun kan tilbagekaldes med den begunstigedes samtykke.
Det er gebyrfrit af indsætte begunstigelse på dine konti. Du vil modtage et bekræftende brev på
begunstigelsen.

Pensionsfonden

Chr. Sørensens Mindefond

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Snorresgade 15, 2300 København S. – Fax 33 85 41 40 - Telefon 33 85 41 41 – E-mail: csfonde@csfonde.dk – CVR-nr. 71939618

