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Særeje (tillæg til begunstigelseserklæring)/ 21.07.2021 

Særeje (tillæg til begunstigelseserklæring) 

Personlige oplysninger 

Navn CPR-nr. 
- 

Adresse 

Postnr. By 

Jeg vælger, at udbetalingen ved min død skal være særeje for en eller flere af de personer, jeg allerede har 
begunstiget. Særejet gør sig gældende for alle udbetalinger til følgende begunstigede: 

Navn CPR-nr.  - 

-Navn CPR-nr.  - 

Navn CPR-nr.  - 

Navn CPR-nr.  - 

Jeg ønsker følgende særejeform: 

Skilsmissesæreje 

Forsikringssummen er særeje og indgår ikke i bodelingen, hvis den begunstigede separeres eller skilles fra 

sin ægtefælle. Hvis den begunstigede eller dennes ægtefælle dør, mens ægteskabet består, vil forsikrings-

summen indgå i bodelingen som fælleseje.  

Fuldstændigt særeje 

Forsikringssummen er særeje og indgår ikke i bodelingen ved hverken separation, skilsmisse eller død. Udbe-

talingen indgår derfor ikke i bodelingen. Den begunstigedes ægtefælles kan ikke sidde i uskiftet bo med den-

ne del af boet.  

Kombinationssæreje 

Udbetalingen er som udgangspunkt den begunstigedes skilsmissesæreje, men bliver den begunstigedes fuld-

stændige særeje, hvis den begunstigede overlever sin ægtefælle. Se mere nedenfor:  

Hvis den begunstigede bliver skilt eller separeret: 

Forsikringssummen er særeje og indgår derfor ikke i bodelingen. 

Hvis den begunstigede dør før sin ægtefælle: 

Forsikringssummen er fælleseje og indgår derfor i bodelingen. Den begunstigedes ægtefælle 

kan sidde i uskiftet bo med denne del af boet.  

Hvis den begunstigede lever længere end sin ægtefælle: 

Udbetalingen er den begunstigedes særeje og indgår derfor ikke i bodelingen. Den begunsti-

gede ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med denne del af boet. 

Rådgiver: 

*Udfyldes altid af din rådgiver

Dine personoplysninger 

AP Pension behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med blandt andet persondatalovgivningen. Det kan 

du læse mere om i vores persondatapolitik, som du finder på appension.dk/persondatapolitik. Du kan også få sendt 

persondatapoli-tikken med post ved at kontakte os på 3916 5000. 

Vi opfordrer dig til at benytte en sikker forbindelse, når du sender informationer, blanketter m.m. til os. Du kan skrive 

til os og vedhæfte filer via www.appension.dk/privat ved at trykke ”Skriv til os” nederst på siden. 

Forsikredes underskrift 

Vil du signere med NemId?   Nej  Ja 

Dato Underskrift 

appension.dk/persondatapolitik
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