
Policy nummer:

Det ursprungliga policydokumentet är viktigt. Du bör göra alla försök att återfinna det innan du färdigställer det. Du kan behöva kontrollera 
om du har lämnat det till din revisor eller din advokat för förvaring eller använt som säkerhet för ett inteckningslån från en bank eller 
fastighetsföretag. Om det har använts som säkerhet måste du skaffa ett skriftligt medgivande från banken eller fastighetsföretaget innan du 
kan betala policyavgiften. 
Var vänlig läs detta dokument innan du undertecknar det. Genom att underteckna dokumentet accepterar du att betala tillbaka pengarna om 
en annan person eller enhet har rätt till policyavkastningen istället för du själv. Du bör överväga frågan mycket noga och om du har det minsta 
tvivel ska du rådgöra med din advokat.
Ett kvitto på detta dokument betyder inte att vi kommer att göra en utbetalning till dig. 

Din namnteckning måste bevittnas av en professionell person, som för närvarande är yrkesutövande och som inte har gått i pension 
inom sitt yrke och som har känt dig personligen i minst två år. Den som bevittnar får inte vara släkt med dig på något sätt.
(En professionell person kan vara vem som helst ur följande förteckning: Advokat, bankchef, finansiell rådgivare, auktoriserad revisor, läkare, 
medlem av prästerskapet, polisinspektör)  

Jag/vi begär att Aviva betalar beloppet, som förfaller enligt denna policy, till mig/oss.
Jag/vi bekräftar att jag /vi är berättigade ta emot dessa pengar.
Jag/vi bekräftar att en genomgripande sökning har gjorts, i syfte hitta det ursprungliga dokumentet, men utan att ha lyckats.
Jag/vi bekräftar att betala pengarna till Aviva om någon annan person eller enhet bevisar för Aviva att de är berättigade till denna ersättning 
istället för mig/oss. 

Första fordringsägare

Fullständigt namn 

Namnteckning  Datum D D M M Å Å Å Å

Vittnesutlåtande

Jag (fullständigt namn på vittnet) 

en 
(yrkesmässigt utövande person ur 
ovanstående förteckning) 

Observera att vittnet måst vara yrkesutövande och inte ha gått i pension.

i firma (namn på företaget)

med adress (företagets adress)

bekräftar härmed att 
ovanstående person 

fordringsägarens namn) 

har varit känd för mig 
personligen under 

år (minst 2 år).

Vittnets  
namnteckning

Telefonnummer 

Företag  
(företagsstämpel)

Se omstående sida för andre fordringsägares dokument. 
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Andre fordringsägare

Fullständigt namn 

Namnteckning  Datum D D M M Å Å Å Å

Vittnesutlåtande

Jag (fullständigt namn på vittnet) 

en 
(yrkesmässigt utövande person ur 
ovanstående förteckning) 

Observera att vittnet måst vara yrkesutövande och inte ha gått i pension.

i firma (namn på företaget)

med adress (företagets adress)

bekräftar härmed att 
ovanstående person 

fordringsägarens namn) 

har varit känd för mig 
personligen under 

år (minst 2 år).

Vittnets  
namnteckning

Telefonnummer 

Företag  
(företagsstämpel)

Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity Company, ett privat aktiebolag. 
Registrerat i Irland, nr 165970. Säte i Building 12, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co Dublin, D18 W2P5, Irland.
Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity Company, som handlar under namnen 
Aviva Life & Pensions Ireland och Friends First, regleras av Central Bank of Ireland. 
Företagsreferensnummer C757.
Tel +353 (0)1 898 7950

olab.aviva.com
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