Panthaverdeklaration for livsforsikring
Udfyldes i tre eksemplarer, hvoraf det ene sendes til forsikringsselskabet

Forsikringstager

Navn
Adresse

CPR-nr.
Policenummer /
Forsikringsnummer /
Dækningsnummer

Forsikringstager/pantsætter (i det følgende benævnt forsikringstager) og pengeinstitut/panthaver
(i det følgende benævnt pengeinstitut) anmoder forsikringsselskabet om, i henhold til denne
erklæring, at udbetale forsikringens tilbagekøbsværdi/forsikringssum til panthaver, som er
eneberettiget til at modtage og kvittere herfor.

Hvis forsikringssummen er større end gælden, udbetaler forsikringsselskabet resten af forsikringssummen til den begunstigede/berettigede ifølge livsforsikringsaftalen.

Forsikringstager er ikke berettiget til at ophæve eller ændre forsikringen i det omfang, det
indebærer en forringelse af pengeinstituttets rettigheder, uden pengeinstituttets forudgående
skriftlige samtykke. Forsikringen kan heller ikke transporteres eller håndpantsættes til andre.

Forsikringsselskabet kan anmode pengeinstituttet om en kopi af pantsætningsaftalen.

Samtykkeerklæring
Jeg er indforstået med, at pengeinstituttet anmoder forsikringsselskabet om at notere en
panthaverdeklaration i min livsforsikring og giver hermed samtykke til, at pengeinstituttet og det til
enhver

tid

værende

forsikringsselskab

må

udveksle

de

fornødne

oplysninger

om

forsikringsforholdet, herunder CPR/CVR-nr., til brug for administrative formål.
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Dato

Som pantsætter
Forsikringstagers underskrift

Dato

Som panthaver
Pengeinstituttets navn og reg. nr.
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Noteringspåtegning
Vi erklærer, at:

-

foranstående pantsætning er anmeldt over for os

-

betaling med frigørende virkning op til gældens størrelse alene kan ske til pengeinstituttet.
Såfremt forsikringssummen er større end gælden, udbetaler forsikringsselskabet resten af
forsikringssummen til den begunstigede/berettigede ifølge livsforsikringsaftalen

-

vi ikke har noteret pant i forsikringen til andre

-

vi forbeholder os ret til at påberåbe os de af forsikringsforholdet flydende indsigelser, som efter
almindelige regler kan fremsættes over for forsikringstager, fx urigtige oplysninger samt
modregning af skyldig præmie ved udbetaling

-

vi, hvis præmie ikke betales rettidigt, eller hvis forsikringstager ønsker at ophæve eller ændre
forsikringen, giver pengeinstitut meddelelse herom, så forsikringen ikke for så vidt angår
pengeinstituttet træder ud af kraft, før pengeinstituttet har haft mindst 14 dage efter
modtagelse af meddelelsen til at tage stilling til, om forsikringen skal holdes i kraft. Tilsvarende
vil en håndpantsat livsforsikringspolice ikke kunne mortificeres af forsikringstager før
ovennævnte frist er udløbet.

Dato

Forsikringsselskabets navn og underskrift

Ovennævnte rettigheder er bortfaldet:

Dato

Pengeinstituttets navn og underskrift
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