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1. Personuppgifter
Förnamn och efternamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn) 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer dagtid 

2. Lägg till återbetalningsskydd
Fyll i under a, b eller c beroende på vilket alternativ som passar din försäkring.

a) Lägg till återbetalningsskydd på försäkring som är tecknad de senaste sex månaderna
Ändringen gäller (välj en eller flera försäkringar som du vet att du har) 

☐ Kåpan Tjänste ☐ Kåpan Valbar ☐ Kåpan Aktieval ☐ Kåpan Flex ☐ Kåpan Extra

b) Lägg till återbetalningsskydd på befintlig försäkring för att du gift dig, blivit sambo eller fått barn
Gäller det senaste året. Skicka med intyg, till exempel personbevis eller registerutdrag från Skatteverket.

år, månad, dag (åååå-mm-dd) 

☐ Jag har under det senaste året gift mig, blivit sambo eller fått barn
Ändringen gäller (välj en eller flera försäkringar som du vet att du har) 

☐ Kåpan Tjänste ☐ Kåpan Valbar ☐ Kåpan Aktieval ☐ Kåpan Flex ☐ Kåpan Extra ☐ Kåpan Plus

c) Lägg till återbetalningsskydd för kommande inbetalningar i en ny försäkring
Om din försäkring inte är tecknad inom sex månader och du inte gift dig, blivit sambo eller fått barn under det
senaste året kan du bara välja detta alternativ för att lägga till återbetalningsskydd.
Ändringen gäller (välj en eller flera försäkringar som du vet att du har) 

☐ Kåpan Tjänste ☐ Kåpan Valbar ☐ Kåpan Aktieval ☐ Kåpan Flex ☐ Kåpan Extra

3. Underskrift

Datum Namnteckning 

Kåpan Tjänstepension är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet. Läs mer på kapan.se 

Bra att veta innan du fyller i blanketten 
 Återbetalningsskydd innebär att din familj får din pension om du dör innan den är utbetald. Pengarna går i första hand till

din make, maka, registrerade partner eller sambo och i andra hand till dina barn.

 Väljer du återbetalningsskydd blir din pension lägre eftersom att du inte får ta del av den så kallade arvsvinsten, läs mer om
det på kapan.se.

 Ta reda på vilka försäkringar du har. Du hittar information om dina försäkringar på Mina sidor på kapan.se eller ditt
pensionsbesked.

 Läs mer på kapan.se om återbetalningsskydd och hur du kan ändra ordning på dina förmånstagare.

 Återbetalningsskyddet gäller tills du fyller 75 år på försäkringar som betalas livet ut.

Kundservice 060-18 75 85 

 
www.kapan.se 

Skicka blanketten till: 
Kåpan Tjänstepension 
851 90 Sundsvall  
kundservice@kapan.se 
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