Áheitan um flyting
Navn

P-tal

Uppsagnardagur

Bústaður

Postnummar

Bygd/Býur

Eg vil flyta samansparda virðið av mínari pensjónsskipan/trygging hjá
Peningastovnur

Konta nr.

LÍV

Trygging nr.

Flyting frá LÍV til Betri Pensjón (skal bert fyllast út, um talan er um flyting frá LÍV)
Flytanin kann vera treytað av, at eg kann lata nøktandi heilsuupplýsingar. Játtan hjá mær er treytað av, at upptøkan í
Betri Pensjón er við heilsutreytum, sum ikki eru verri enn í verandi skipan hjá Lív.
Eg eri kunnað/ur um, at flutta virðið skal lúka somu ásetingar í rentutryggingarlógini, sum er galdandi fyri skipanina
flutt verður frá, og at flutta virðið framyvir kemur inn í galdandi útrokningargrundarlagið hjá Betri ensjón.
Skipanin, sum flutt verður til, fylgir ásetingunum um afturkeyp hjá Fíggjarmálaráðnum.

Samtykki til, at Betri Pensjón kann fáa hesar upplýsingar frá LÍV
Dekningar, veitingarsamanseting, stødd á samansparing, tryggingarnummar, um skipanin hevur tryggingarskjal
ella yvirlit, og um skipanin hevur vanligar ella herdar treytir
Heilsuupplýsingar, sum eru latnar LÍV

Ógildisváttan - Áheitan um skaðaleysa ógildan (Útreiðslur í sambandi við ógildislýsingina eru kr. 125,-)
Við hesum verður váttað, at omanfyri nevnda tryggingarskjal er burturblivið, og heiti eg á rætta viðkomandi, at lýsa
skjalið ógildugt. Samstundis vátti eg, at skjalið ikki er latið í handveð sum trygd fyri láni, veðhaldi v.m. ella hevur fingið
flutningsátekning, har rættindi eru givin øðrum persóni/felag
Undirritaði/a ber kostnaðin av møguligum missi hjá Betri ensjón, ið kann standast av, at afturkeypsvirðið íroknað
bonus,verður flutt til Betri ensjón, hóast upprunaskjalið ikki er latið rætta viðkomandi

Eg ynski ikki, at felagið / peningastovnurin flutt verður frá, setur seg í samband við meg, viðvíkjandi hesi flyting.

Dagfesting

Undirskrift

Til vitnis um, at dagfestingin er røtt, undirskriftin sonn og at undirskrivarin er myndugur
Navn

Bústaður

Bygd/Býur

Dagfesting

Undirskrift

Tryggingarnummar

Betri Pensjón fyllir út:

Peningurin skal flytast á kontu hjá Betri Pensjón í Betri
Banka, nr. 9181-161.286.9. Í sambandi við flytingina skal
viðmerkjast:

Betri Pensjón P/F
Kongabrúgvin
Postsmoga 329
110 Tórshavn

Tel +298 348 700
pensjon@betri.fo
www.betri.fo

Konta nr.

