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Hvilke aftalenumre skal båndlæggelsen gælde for?
Medmindre du angiver specifikke aftalenumre nedenfor, vil båndlæggelsen gælde for alle dine aftalenumre i Velliv, hvor  
der er noteret en begunstigelse. Du finder aftalenumrene for din pensionsordning på velliv.dk/logind.

 Jeg ønsker kun, at båndlæggelsen skal gælde for nogle af mine aftalenumre i Velliv. Det gælder:

 
Aftalenummer Aftalenummer

 
Aftalenummer Aftalenummer

 
Aftalenummer Aftalenummer

Bestemmelsen om båndlæggelsen gælder for?
Båndlæggelsen vil gælde, hvis udbetalingen sker til nedenstående person/personer, enten fordi de er indsat som navngiven 
begunstiget på den/de valgte aftalenumre, eller hvis de er en del af ”nærmeste pårørende”.

Ønsker den begunstigede at få frigivet den båndlagte værdi før det valgte tidspunkt, vil vurderingen tage udgangspunkt i 
det oprindelige formål med båndlæggelsen.

Navn  CPR-nr.

Formål med båndlæggelse

Navn  CPR-nr.

Formål med båndlæggelse

Navn  CPR-nr.

Formål med båndlæggelse

Indledning
På denne blanket har du mulighed for at angive, om udbetalingen til den/de begunstigede på din pensionsordning 
skal båndlægges. En båndlæggelse betyder, at udbetalingen anbringes i en forvaltningsafdeling – således at den/de 
begunstigede ikke selv kan råde over udbetalingen.

Denne blanket kan ikke anvendes til at ændre begunstigelsen på din pensionsordning. Ønsker du dette, skal du kontakte os 
på 70 33 99 99 eller skrive til os via velliv.dk/kontakt. 

Oplysninger om dig
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Båndlæggelsen skal ske til?
Du skal oplyse, hvilken godkendt forvaltningsafdeling, der skal modtage udbetalingen og varetage båndlæggelsen.

Angiv dit ønske her:

Du kan på www.civilstyrelsen.dk se en liste over godkendte forvaltningsafdelinger.

Du skal være opmærksom på følgende:
•  Angiver du ikke, eller er der indsat en ugyldig forvaltningsafdeling, vil det være skifteretten, der fastlægger, hvilken 

forvaltningsafdeling pengene skal placeres i.
•  Velliv er ikke ansvarlig for, om den valgte forvaltningsafdeling kan og vil overholde ønskerne til båndlæggelsen.

Rådighed
Medmindre du angiver andet nedenfor, vil det være skifteretten, der fastlægger rådigheden af de båndlagte midler.

Udbetalingen skal være båndlagt indtil det fyldte  år, hvorefter der udbetales på én gang.

Udbetalingen skal være båndlagt indtil det fyldte  år, hvorefter der udbetales i lige store rater over  år.

Renter og indtægter
Med mindre at du angiver andet nedenfor, vil renter og indtægter af udbetalingen følge den øvrige båndlæggelse.

  Renter og indtægter af udbetaling skal løbende udbetales til fri rådighed til den begunstigede, hvis denne er myndig, 
og ellers til den begunstigedes værge.

Jeg er bekendt med, at:
•  reglerne for båndlæggelse er komplicerede og bør overvejes nøje. Har jeg brug for yderligere rådgivning, skal jeg 

kontakte en advokat.
•  der ikke kan ske kreditorforfølgning i den båndlagte kapital.
•  udbetalingen ved min død bliver indbetalt til en forvaltningsafdeling, og den begunstigede ikke får rådighed over 

udbetalingen.
•  båndlæggelsen kan ophæves helt eller delvist, hvis det er en velfærdsag, hvis udbetalingen er af ringe værdi, eller hvis det 

er åbenbart, at båndlæggelsen ikke længere tjener et rimeligt formål. Der sker ikke en efterprøvelse af din begrundelse 
for båndlæggelse i forbindelse med selve oprettelsen af båndlæggelsen. Velliv kan således ikke vurdere, om det angivet 
formål senere vil blive tilsidesat.

•  den båndlagte udbetaling er skilsmissesæreje. Den båndlagte udbetaling bliver dog fuldstændigt særeje ved den 
begunstigedes ægtefælles død. Dette gælder dog ikke hvis der er truffet andet ønske om særeje for begunstigede 
samtidig med eller på et senere tidspunkt for Vellivs modtagelse af denne blanket.

Dato Underskrift

Dato og underskrift
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