
Information till dig som har livförsäkring genom Juseks gruppförsäkring i 
Skandia 
 
Denna information gäller dig som har tecknat en livförsäkring genom Juseks gruppförsäkring i 
Skandia. Livförsäkringen innebär att ett engångsbelopp betalas ut till förmånstagaren vid dödsfall. 
Vem som ska vara förmånstagare, alltså vem som ska få engångsbeloppet vid dödsfall, anges i ett 
förmånstagarförordnande. För denna livförsäkring finns som standard ett generellt 
förmånstagarförordnande. Du har emellertid alltid rätt att skriva ett eget särskilt 
förmånstagarförordnande om du istället vill att någon annan ska vara förmånstagare.  
 
Nytt generellt förmånstagarförordnande från och med den 1 april 2019 
Från och med den 1 april 2019 ändras det generella förmånstagarförordnandet för livförsäkringen till 
att även omfatta sambo. Efter ändringen kommer förordnandet att ha följande lydelse: 
 
Förmånstagare till dödsfallskapitalet är, om inte den försäkrade skriftligen anmält något annat 
förordnande till Skandia, i nedan angiven ordning: 

a) make, registrerad partner eller sambo 
b) arvingar. 

Behöver jag göra något? 
 

✓ Om du tidigare skriftligen anmält ett särskilt förmånstagarförordnande till Skandia gäller det 
även fortsättningsvis. Du behöver i så fall inte skicka in ett nytt förordnande. 
 

✓ Om du inte vill att din sambo ska vara förmånstagare måste du skriftligen anmäla ett särskilt 
förmånstagarförordnande till Skandia.  

 
✓ Om du är osäker på om du tidigare har skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande eller om 

du vill ändra ett befintligt förordnande, ber vi dig skriftligen anmäla ett nytt särskilt 
förmånstagarförordnande till Skandia. Det är alltid det senast inskickade förordnandet som 
gäller. 
 

Blankett för särskilt förmånstagarförordnande 
Använd gärna blanketten ”Ändra förmånstagarförordnande” om du vill skriva ett särskilt 
förmånstagarförordnande. Blanketten hittar du på jusek.se/forsakring. På blanketten ska du ange 
följande avtalsnummer: 
 

• Gruppförsäkring (yrkesverksamma): 8050 

• Gruppförsäkring (studerande): 24150 
 

Om du anmäler ett nytt särskilt förmånstagarförordnande till Skandia kommer du att få en 
bekräftelse hemskickad per post. 
 
Ytterligare information 
I april kommer du som har en livförsäkring att få ett nytt försäkringsbesked hemskickat. 
 
Läs mer om gruppförsäkringen på jusek.se/forsakring 


