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gennemførelse i 1930 har denne lov reguleret en række spørgsmål om begunstigelsesindsættelse i

livsforsikringsvirksomheder. I 1996 blev der gennemført en tilsvarende lovgivning for pengeinstitutter, ved »
lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter.« Disse ord dækker først og

fremmest over, at der blev givet regler om pensionskontohaveres indsættelse af begunstigede på en
pensionskonto, kontohavers råden over kontoen samt om kreditorernes retsstilling.

Professor Lennart Lynge Andersen, Center for kreditret og kapitalmarkedsret ved Handelshøjskolen i
København, har tidligere udarbejdet en kortfattet kommentar til 1996-loven (1. udg. 1996 og 2. udg. 1999).
Medlemschef, cand.jur. Lisbeth Faurdal fra Finanssektorens Pensionskasse, er nu indtrådt som medforfatter,

og bogens titel er ændret. Det sker for at tilkendegive, at bogen nu i videre omfang sammenholder de
tilsvarende bestemmelser i forsikringsaftaleloven med bestemmelserne i 1996-loven. Desuden behandler
bogen flere steder pensionsinstitutternes rådgivningsforpligtelse i relation til begunstigelser, ligesom

skattereglernes indflydelse på begunstigelsesindsættelse gennemgås.
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