Så här flyttar du ditt pensionssparande
Genom att du ger oss fullmakt att hämta information om dina pensionsförsäkringar kan vi ge dig en samlad bild av
ditt aktuella sparande och rådgivning inför eventuell förändring. Notera att informationsfullmakten i sig inte ger oss
rätt att genomföra några ändringar utan ditt samtycke.
1. Fyll i och underteckna bifogad informationsfullmakt samt sänd den till oss.
2. Vi samlar in informationen och gör en sammanställning.
3. Vi kontaktar dig för genomgång av resultatet och du bestämmer hur du vill gå vidare.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-566 214 80 eller e-post info@brummer.se.
Med vänlig hälsning,
BRUMMER & PARTNERS

B & P F UND SE RV IC E S AB
BOX 7030, SE-103 86 STOCKHOLM VISIT: NORRMALMSTORG 14
Tel +46 8 407 13 00 www.brummer.se
Reg . no: 556605-5298, Registered office: Stockholm

INFOR M ATIONSF ULLM AKT – PRI VATPER SON
Härmed befullmäktigas B & P Fund Services AB, organisationsnummer 556605-5298 (nedan benämnd fullmaktshavaren) att inhämta information beträffande nedan angivna försäkringsområden, samt individuellt pensionssparande (IPS).
Fullmakten omfattar följande: Fullmakten avser rätt för fullmaktshavaren att beträffande mina personförsäkringar inhämta information om mitt försäkringsskydd avseende premier, försäkringars värde och
omfattning samt förmånstagarförordnande. Med försäkring avses i denna fullmakt i förekommande fall även
konto- och /eller stiftelsetryggande tjänstepensionslösningar, samt gruppförsäkringar.
Fullmaktshavaren äger även rätt att inhämta all sådan information rörande försäkringsavtal där jag är insatt
som försäkrad och som jag själv har rätt att få del av.
Fullmaktshavaren äger även rätt att inhämta all sådan information som jag själv har rätt att få del av avseende
såväl min premie-, inkomst- och garantipension som, i förekommande fall, min allmänna tilläggspension (ATP).
Fullmaktshavaren äger vidare rätt att beträffande mina fondandelar från banker, fondbolag och värdepappersbolag (innefattande även sådana banker och bolag som förvaltar annans fondandelar) inhämta information om
aktuellt innehav, anskaffningsvärde och aktuellt marknadsvärde.
Personuppgiftslagen

De personuppgifter som fullmaktshavaren inhämtar och behandlar med stöd av denna fullmakt skall hanteras i
överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser.
Denna fullmakt upphäver i förekommande fall tidigare utfärdad informationsfullmakt och gäller så länge fullmaktshavarens uppdrag består eller till dess fullmakten skriftligen återkallas eller ersätts av ny fullmakt.

.........................................................................................................................................................
Namnteckning

.........................................................................................................................................................
Ort och datum

.........................................................................................................................................................
Namnförtydligande

.........................................................................................................................................................
Personnummer

Vi skickar alltid förfrågan till:
Alecta 		
Handelsbanken Liv
SEB Trygg Liv
AMF		Länsförsäkringar		Skandia
Avanza		Movestic		SPP
Danica		
Nordnet
Övriga bolag du önskar skicka förfrågan till: ....................................................................................................................................................................................................................

Svar på förfrågan skickas till B & P Fund Services AB via fullmaktssvar@brummer.se.

Kontaktperson

Alecta
95446
Nordea
KPA

Telefonnummer

Länsförsäkringar
Skandia
ADM-27
Handelsbanken Liv

Movestic
ADM27
Danica
41115
SPP

AMF
2021
SEB
Folksam
2017:1

B & P FUND SERVICES AB
BOX 7030, SE-103 86 STOCKHOLM VISIT: NORRMALMSTORG 14
Tel +46 8 407 13 00 www.brummer.se
Reg. no: 556605-5298, Registered office: Stockholm

