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Jobbavidareförsäkringen är till för dig som inte längre kan vara 
med i ditt gruppavtal på grund av att du uppnått slutåldern  
(65 år), men som kommer att jobba vidare ytterligare något  
år hos den arbetsgivaren som du har haft din gruppförsäkring 
genom. Du som gruppmedlem har rätt att ansöka om jobbavidare
försäkring under förutsättning att du i ditt tidigare gruppavtal 
varit försäkrad i minst 6 månader och att du vid tidpunkten för 
ansökan om jobbavidareförsäkring är bosatt och folkbokförd  
i Sverige. Medförsäkrad make, registrerad partner eller sambo 
har inte rätt att ingå i din jobbavidareförsäkring. Han eller hon 
får själv ansöka om fortsättningsförsäkring alternativt senior
försäkring. När din gruppförsäkring upphör har du 3 månader på 
dig att ansöka om jobbavidareförsäkring och på så sätt försäkra 
dig om ett fortsatt bra och prisvärt försäkringsskydd. För att 
undvika glapp i försäkringsskyddet ska ansökan göras senast 
samma dag som gruppförsäkringen upphör. 

Jobbavidareförsäkringen kan omfatta livförsäkring, sjukförsäkring, 
olycksfallsförsäkring och barnförsäkring. Du får teckna de för
säkringar och de belopp som närmast motsvarar den omfattning 
som du har haft i ditt tidigare gruppavtal. För att teckna sjuk
försäkring krävs att du vid ansökan är fullt arbetsför, de övriga 
försäkringarna (liv, olycksfalls och barnförsäkring) kräver ingen 
hälsoprövning.

Jobbavidareförsäkringen kan tecknas att gälla längst till och 
med den månad du fyller 67 år. Därefter har du rätt att teckna 
seniorförsäkring om du har haft liv eller olycksfallsförsäkring.

Om du i tidigare gruppavtal omfattats av privatvårdsförsäkring har 
du inom 1 månad från det att försäkringen upphörde, möjlighet 
att utan hälsoprövning ansöka om motsvarande individuella 
 privatvårdsförsäkring enligt normala försäkringsvillkor men med 
särskild premietariff. Kontakta Skandia för fortsatt privatvårds
försäkring, privatvard@skandia.se eller på 077155 55 00.

Du ansöker om jobbavidareförsäkring genom att fylla i bifogad 
ansökan. Du fyller i upp gifter om ditt tidigare gruppavtal, de för
säkringar du vill fortsätta med och skriver under ansökan. Din 
arbetsgivare ska också skriva under och intyga att du kommer 
att jobba vidare. 

Livförsäkring
I tabellen nedan ser du vilket försäkringsbelopp du högst har 
rätt att teckna. (Pbb = Prisbasbelopp):

Tidigare försäkringsbelopp Nytt försäkringsbelopp

1 Pbb – 4 Pbb 3 Pbb 

5 Pbb – 8 Pbb 6 Pbb

9 Pbb – 12 Pbb 10 Pbb

13 Pbb – eller högre 15 Pbb

Livförsäkringen gäller även om dödsfallet inträffar utomlands 
och oavsett hur länge utlandsvistelsen har varat.

Förmånstagarförordnande för livförsäkring
Observera att eventuellt tidigare lämnat förmånstagarförordnande 
för grupplivförsäkring inte gäller för jobbavidareförsäkringen. 
Om du vill bifoga nytt förmåns tagarförordnande med denna an
sökan kan du hämta den på skandia.se/grupp. Där kan du fylla i 
och skriva ut den. Har du  ingen möjlighet till det kan du kontakta 
Skandia via grupp@skandia.se eller på 077155 55 00 så skickar 
vi en blankett.

Om du inte skriftligen anmäler annat förordnande till Skandia 
gäller följande generella förmånstagarförordnande för livförsäk
ringen i jobbavidareförsäkringen. Förmånstagare till belopp som 
utbetalas vid dödsfall är i angiven ordning:
a) make/registrerad partner/sambo
b) arvingar

Om en förmånstagare avlidit eller helt eller delvis avstår från sin 
rätt in träder den eller de enligt förordnandet därnäst berättigade 
i den  avståendes ställe.

Barnlivförsäkring
Barnlivförsäkringen ingår i livförsäkringen och gäller för försäk
ringstagarens arvsberättigade barn till dess barnet fyller 18 år. 
Upphör försäkringstagarens försäkring dessförinnan, upphör 
också barnets försäkring att gälla. Försäkringsbeloppet är 1 pris
basbelopp vid dödsfall.

Sjukförsäkring
Sjukförsäkringen ger dig ett ekonomiskt skydd om du blir sjuk
skriven en längre tid. Försäkringen ger ersättning om du drabbas 
av minst 25 procents nedsatt arbetsförmåga efter uppnådd 
 karens. Karenstiden är 90 dagar.

Sjukförsäkringen kan ge dig ersättning längst till och med den 
månad du fyller 67 år. I tabellen nedan ser du vilket försäkrings
belopp du högst har rätt att teckna. Den samlade ersättningen 
från Försäkringskassan, tjänstepension och sjukförsäkring får 
maximalt kompensera ca 90 procent av din arbetsinkomst. Du 
ansvarar själv för att tecknad sjukförsäkring inte medför att du 
blir överförsäkrad. Se därför över hur stort försäkringsutrymme 
du har.

Oavsett tidigare försäkringsbelopp är högsta försäkringsbelopp  
3 500 kr. 

Tidigare försäkrings-
belopp, per månad

Nuvarande arbets-
inkomst, per månad

Nytt försäkrings-
belopp, per månad

500 – 999 kr Upp till 14 499 kr 700 kr 

1 000 – 1 699 kr 14 500 – 26 999 kr 1 400 kr 

1 700 – 2 399 kr 27 000 – 32 999 kr 2 100 kr

2 400 – 3 099 kr 33 000 – 39 999 kr 2 800 kr

3 100 kr eller högre 40 000 och uppåt 3 500 kr

Vid vistelse utanför Norden som varat längre tid än 1 år gäller 
inte sjukförsäkringen. Vid vistelse utanför Norden med anledning 
av utlandstjänst, kan andra regler gälla.

Olycksfallsförsäkring
Du får teckna högst det försäkringsbelopp som motsvarar det 
som du har haft i ditt tidigare gruppavtal enligt tabellen nedan. 
(Pbb = Prisbasbelopp):

Tidigare försäkringsbelopp Nytt försäkringsbelopp

20 Pbb 10 Pbb 

30 Pbb 15 Pbb

Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader i samband med olycks
fall samt lämnar invaliditetsersättning. En olycksfallskada är  
en kroppsskada som du ofrivilligt drabbas av genom en plötslig 
yttre händelse.



Försäkringen gäller dygnet runt, under såväl arbetstid som fritid 
och omfattar följande moment:
• läkekostnader
• tandskadekostnader
• resekostnader
• merkostnader
• rehabiliterings och hjälpmedelskostnader
• ersättning för kristerapi – psykologtjänster
• sveda och värkersättning
• medicinskt invaliditetskapital upp till 10 eller 15 prisbas

belopp
• ärrersättning
• dödsfallskapital 1 prisbasbelopp

Invaliditetskapitalet reduceras vid medicinsk invaliditet med  
2,5 procentenheter per år från och med 66 års ålder.

Vid vistelse utanför Norden som varat längre tid än 1 år gäller 
inte olycksfallsförsäkringen. Vid vistelse utanför Norden med 
 anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. 

Barnförsäkring – olycksfall och sjukdom
Försäkringen gäller vid både olycksfall och sjukdom. Under för
utsättning att du som gruppmedlem inte har uppnått grupp
avtalets slutålder gäller barnförsäkringen längst till och med  
det kalenderår under vilket barnet fyller 25 år. Försäkrade barn 
är försäkringstagarens samtliga arvsberättigade barn. Makes/ 
registrerad partners/sambos arvsberättigade barn är försäkrade 
om de är folkbokförda på samma adress som försäkringstagaren. 
Du måste själv anmäla när yngsta barnet uppnått slutåldern  
(25 år).

Du betalar en premie oavsett antal barn.

Barnförsäkringen innehåller vid olycksfall:
• läkekostnader
• tandskadekostnader
• resekostnader
• merkostnader
• rehabiliterings och hjälpmedelskostnader
• sjukhusvistelseersättning
• ersättning för kristerapi – psykologtjänster från 16 års ålder
• invaliditetskapital upp till 30, 40 eller 50 prisbasbelopp
• ärrersättning
• dödsfallskapital 1 prisbasbelopp

Barnförsäkringen innehåller vid sjukdom:
• sjukhusvistelseersättning
• invaliditetskapital upp till 30, 40 eller 50 prisbasbelopp
• ärrersättning
• dödsfallskapital 1 prisbasbelopp

Försäkringen gäller inte för följder av sjukdom, kroppsfel eller 
psykisk utvecklingsstörning eller följder av olycksfallsskada som 
inträffat innan Skandias ansvarighet inträtt. Försäkringen lämnar 
heller inte ersättning för medfödda sjukdomar eller för sjukdomar 
som uppkommit under första levnadsmånaden. Inskränkningarna 
tillämpas dock inte om symtom på sådan åkomma visat sig först 
sedan barnet fyllt 6 år. Av försäkringsvillkoren framgår vilka sjuk
domar som är helt undantagna från ersättning. Exempel på 
 sådana sjukdomar är DAMP, ADHD och Autism. För fullständig 
beskrivning angående begränsningar i barnförsäkringens giltig
het se villkor för jobba vidareförsäkring, kapitel 5 punkt 11.

Vid vistelse utanför Norden som varat längre tid än 1 år gäller 
inte barnförsäkringen. Vid gruppmedlems vistelse utanför 
 Norden med anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. 

Vidareförsäkring
När den försäkrade uppnått slutålder för barnförsäkringen kan 
vidareförsäkring tecknas. Försäkringen innehåller en olycksfalls
försäkring alternativt en sjuk och olycksfallsförsäkring och en 
 livförsäkring och får tecknas inom 3 månader från det barnför
säk ringen har upphört. Ansökan hämtas på skandia.se/grupp.

Viktig information som du bör känna till!
Jobbavidareförsäkringen börjar gälla från och med dagen efter 
då ansökan görs till Skandia under förutsättning att ansökan är 
fullständig.

Du kommer att få ett försäkringsbesked som visar vilka försäk
ringar du har valt. Ett ingånget försäkringsavtal löper på 1 år. 
Försäk ringen kan därefter förlängas 1 år i sänder, på de villkor 
Skandia anger.

Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter har lämnats kan detta 
medföra att försäkringen inte gäller. 

Du kan när som helst sänka försäkringsbeloppen eller säga upp 
försäkringen. Det ska göras skriftligen. 

Skandia har rätt att under försäkringstiden ändra försäkrings
villkoren. Om sådan ändring sker tillämpas de förändrade för 
säkringsvillkoren först vid närmast följande förfallodag. Skandia 
har även rätt att i övrigt ändra villkoren under försäkringstiden 
om förutsättningarna för avtalet förändras på grund av ändrad 
lagstiftning. Om ett försäkringsfall inträffar regleras detta enligt 
de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. 

Premien för jobbavidareförsäkring beräknas för 1 år i sänder  
och grundar sig på bland annat den premietariff som gäller vid 
årets början. Premien beräknas för att täcka omkostnader för 
försäljning och administration samt för väntade skadekostnader. 
Premien ska betalas senast på förfallodagen. Om premien inte 
betalas i rätt tid, får Skandia säga upp försäkringen eller begränsa 
sitt ansvar enligt försäkringsvillkoret. Uppsägningen får verkan 
14 dagar  efter det att Skandia skickar meddelande om upp
sägning, om premien inte betalas inom denna tid.

För gruppavtalet och försäkringarna tillämpas svensk lag. Denna 
information bygger på lagstiftning som gällde vid tidpunkten för 
informationens framställande. Observera att lagstiftningen kan 
komma att ändras.

Utbetalning från samtliga försäkringar är fria från inkomstskatt. 

Betalning kan ske på två sätt
• Med inbetalningskort som du får till din bostadsadress.  

Vi aviserar premien 3 gånger per år – april, augusti och 
 december – för betalning.

•  Genom autogiro 1 gång i månaden, det vill säga automatisk 
överföring från ett personligt bankkonto varje månad. Om  
du vill betala via autogiro ska du fylla i medgivandet på 
 anmälningsblanketten.



Om du ångrar dig
Är du inte nöjd med ditt köp av gruppförsäkring har du rätt att 
ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från den  
dag du fått bekräftelse på att försäkringen börjat gälla kan du 
omedel bart avsluta avtalet. Du får då tillbaka inbetald premie. 
Om du vill utnyttja din ångerrätt kontakta Skandia via  
grupp@skandia.se eller på 077155 55 00.

Seniorförsäkring
Liv- och olycksfallsförsäkring
När du uppnår försäkringens slutålder har du möjlighet att inom 
3 månader teckna en seniorförsäkring.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta
Skandia Kundservice
Telefon: 077155 55 00
Mejladress: grupp@skandia.se
På skandia.se/grupp kan du läsa om försäkringen samt hämta 
blanketter och försäkringsvillkor.

Försäkringsgivare för Liv- och Sjukförsäkring är:
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm, org.nr: 5164060948

Försäkringsgivare för Olycksfalls- och Barnförsäkring är:
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm, org.nr: 5020173083

Adress till försäkringsgivarna: 106 55 Stockholm
Försäkringsgivarna står under tillsyn av Finansinspektionen.

Om du inte är nöjd
Skandia är ett kundstyrt bolag och det är viktigt för oss att vara 
transparenta och ha en öppen dialog med dig som kund. Vi vill så 
klart att du ska känna dig nöjd med oss. Om du har synpunkter 
får du gärna höra av dig till oss – så att vi kan bli bättre! 

Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta den person som 
utfört ditt ärende för att få ytterligare förklaring och reda ut even
tuella missförstånd. Om du inte vet vem du ska vända dig till kan 
du alltid kontakta vår kundservice som ser till att du får hjälp, 
telefon 077155 55 00 eller gå in på skandia.se. Klagomålsansva
rig inom Skandia har till uppgift att se till att klagomålen blir om
händertagna.

Om du inte är nöjd med det beslut du fått i ditt klagomål kan du 
vända dig till Skandias Kundombudsman. På din begäran kan 
Kundombudsmannen ompröva alla typer av ärenden och skador 
och granska både handläggning och beslut i olika frågor. Klago
mål som gäller den medicinska riskbedömningen hanterar Kun
dombudsmannen däremot inte. 

Konsumentverket erbjuder också oberoende vägledning via deras 
upplysnings tjänst Hallå Konsument. Du kan få information och 
råd direkt via hemsidan, mejl, chatt eller telefon i bl.a. bank och 
försäkringsfrågor. Många kommuner har också en konsument
vägledare som kan ge dig information och råd. Du kan hitta kon
sumentvägledningen i din kommun via Hallå Konsument. Du kan 
också få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrå
gor av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du vill få din sak prövad genom tvistlösning utanför Skandia har 
du rätt att vända dig till en alternativ tvistlösningsnämnd. En 
tvist som gäller försäkring kan prövas av Allmänna reklamations
nämnden och om det handlar om försäkringsmedicinska frågor, 
av Personförsäkringsnämnden. Du kan enkelt lämna in ditt 
klago mål till dessa nämnder via EU:s plattform för tvistlösning 
online. Via plattformen vidarebefordras klagomålet till den alter
nativa tvistlösningsnämnd du väljer och hela processen hanteras 
online via plattformen. Du kan också få en tvist prövad av allmän 
domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilket ofta ingår i hem
försäkringen, kan den försäkringen ofta ersätta dina advokat
kostnader.

Skandias Kundombudsman (KO) 
Postadress: Dokumenthantering R809, 106 37 Stockholm
Telefon: 08788 10 00
Mejladress: kundombudsmannen@skandia.se
 
Konsumentverket
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad 
Telefon: 077142 33 00
Webbplats: konsumentverket.se
 
Hallå Konsument
Telefon: 0771525 525
Webbplats: hallakonsument.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 020022 58 00
Webbplats: konsumenternas.se

EU:s plattform för tvistlösning online
Webbplats: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Allmänna reklamationsnämnden
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm 
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08508 860 00
Webbplats: arn.se
 
Personförsäkringsnämnden
Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm
Postadress: Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 
Stockholm
Telefon: 08522 787 20
Webbplats: forsakringsnamnder.se/PFN/

Information om behandling av  
personuppgifter hos Skandia
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i 
personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) med flera lagar. Person
uppgifter som lämnas till ett bolag i Skandiakoncernen, som är 
personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och 
andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna full
göra ingångna avtal, förbereda för avtal eller skyldigheter som 
föreligger enligt lag eller andra författningar. Med personuppgift 
avses enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt 
kan hänföras till en fysisk person t.ex. uppgifter som du för din 
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Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 5164060948

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 5020173083

egen eller för din huvudmans räkning lämnar när du ansöker 
om/lämnar intresseanmälan om/ingår avtal om att öppna en 
depå, teckna en försäkring, ansöka om bolån etc. eller som du 
lämnar under affärsförbindelsens gång. Detta inkluderar även 
uppgifter om kontakter mellan dig och Skandia t.ex. noteringar 
och klagomål. Skandia kan komma att spela in eller på annat 
sätt dokumentera din kommunikation med bolaget.

Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, 
statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Uppgifterna 
kan vidare komma att användas för riskhantering och besluts
fattande. Detta avser exempelvis bedömning av kreditvärdighet 
för kapitaltäckningsändamål och beslut att bevilja ett lån. 
Person uppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell 
rådgivning eller för att informera om Skandiakoncernens och 
dess samarbetspartners tjänster och produkter.

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas 
till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i 
Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU och 
EESområdet, t.ex. Finansinspektionen, Skatteverket, Försäkrings
kassan, Valcentraler, Bouppteckning, Bankgirocentralen, Swift, 
Privatgirot och kortorganisationer (Visa). Transaktioner via Swift 
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 
medför att personuppgifter i uppdraget behandlas i Swifts cen
trala transaktionsbaser såväl inom EES som i USA. Information i 
uppdraget kan därmed också komma att lämnas ut till myndig
heter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning.

Vid transaktioner kommer Skandia kontrollera mottagare mot 
sanktionslistor och dina personuppgifter kommer också regel
bundet screenas mot s.k. PEP (politically exposed person) listor. 
Detta har Skandia skyldighet att göra enligt lag eller myndighets
beslut.

Personuppgifterna kan även komma att användas för att rikta 
 direktreklam och erbjudanden av olika slag. Den som inte vill 
motta adresserade erbjudanden kan kontakta Skandias kund
tjänst och begära s.k. reklamspärr. 

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men 
kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan.  
I syfte att upprätthålla en god kund och registervård kan Skandia 
komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning 
från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adress
uppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret, SPAR.

Skandia kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta 
stor försiktighet för att skydda din personliga integritet. Den 
kundinformation Skandia får behandlas konfidentiellt och för 
Skandias bank omfattas informationen av banksekretessen. 
Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer 
som behöver ha tillgång till uppgifterna för ovan angivna syften.

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt 
att en gång per kalenderår begära ut information om vilka person
uppgifter som behandlas av Skandia. Sådan begäran framställs 
skriftligen och undertecknad till Skandias personuppgiftsombud, 
Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm. Till samma adress  
kan kunden även skicka begäran om rättelse av felaktig eller 
ofullständig uppgift.

Informationen i denna broschyr om hur jobbavidareförsäkring fungerar är översiktlig. 
Utförligare information finns i Villkor för jobbavidareförsäkring som du hittar på 
skandia.se/grupp. Det är Villkor för jobbavidareförsäkring som ligger till grund för 
skaderegleringen.





1. Personuppgifter
Har tillhört gruppavtal nr

Ansökan om Jobbavidareförsäkring
Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr
Avtal 67

Företag

Personnummer

-

- -
Datum för utträde (ÅÅÅÅ, MM, DD)

2 0
Namn (gruppmedlem)

Utdelningsadress

Postnummer och ortnamn

Mobiltelefon Telefon Mejladress

2. Försäkringsomfattning Om du ansöker om andra försäkringar och/eller högre försäkringsbelopp än de du tidigare haft kommer 
 Skandia med automatik att ansluta dig till de försäkringar och försäkringsbelopp du har rätt till.

LIVFÖRSÄKRING Premie per månad

3 prisbasbelopp 69 kr

65 – 67 år

6 prisbasbelopp 138 kr

10 prisbasbelopp 230 kr

15 prisbasbelopp 344 kr

Blanketten skickas till: 
Skandia 
Dokumenthantering, R805
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Premie per månad

 43 kr

 59 kr

Försäkringen gäller dygnet runt

10 prisbasbelopp

15 prisbasbelopp

BARNFÖRSÄKRING

Premie per månad

Högsta ersättning 
vid invaliditet

Högsta ersättning 
vid invaliditet

 131 kr

 183 kr

 213 kr

30 prisbasbelopp

40 prisbasbelopp

50 prisbasbelopp
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SJUKFÖRSÄKRING

Fullt arbetsför

En förutsättning för att du ska kunna anslutas till sjukförsäkringen är att du är fullt arbetsför* vid tidpunkten för ansökan.

Är du fullt arbetsför?      Nej Ja

700 kr

Ersättning 

per månad

Premie per månad

65-67 år

28 kr

42 kr

56 kr

1 400 kr

2 100 kr

2 800 kr

3 500 kr

14 kr

70 kr

GM

* Med fullt arbetsför menas att du
• Kan fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag
• Inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning
• Inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande



Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 516406-0948

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 502017-3083

1. Betalare Fyll i nedan om du vill betala via autogiro.

Betaltjänstleverantör (Kontoförande bank)

Clearingnummer* Bankkonto/Personkonto Kontohavarens namn och personnummer

* Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första 
fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327-9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja 
med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 - ÅÅMMDDXXXX. Personkonto  
i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = 9960.

2. Medgivande till betalning via autogiro

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

- -
Namnteckning 

2 0

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från 
angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angi-
ven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) 
via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som 
lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bank-
girocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga 
för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betal-
ningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren 
kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna 
genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om 
behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren 
för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst 
återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning
Allmänt 
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens 
konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala 
via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren 
om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska be-
talarens betaltjänstleverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att 
kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna be-
talaren som användare av Autogiro. 

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av el-
ler meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens 
konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Medde-
lande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på 
betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller 
till konto hos annan betaltjänstleverantör.
  
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning 
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag 
och betalningssätt senast 8 bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas 
inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfal-
lodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet 
lämnas senast 8 bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock 
inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av 
vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottaga-
ren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller 

beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren 
sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens med-
delande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot 
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfalloda-
gen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att 
betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen 
får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande 
bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmotta-
garen om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) 
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmot-
tagaren senast 2 bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör 
senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betal-
tjänstleverantören. 

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktu-
ella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga 
framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste 
betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse 
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla 
medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänst-
leverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa 
ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast 
5 bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör 
tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av 
betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänst leverantör att 
avsluta anslutningen till Autogiro 
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro 30 
dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betal-
ningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till 
Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobe-
hållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas 
eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte 
bör delta i Autogiro. 

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till 
Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleve-
rantör och betalaren.

Autogiroanmälan – medgivande

Ofullständigt ifylld ansökan återsänds

Underskrift av arbetsgivare Namnförtydligande

MejladressTelefon dagtid (även riktnr)

4. Bekräftelse/Underskrift av arbetsgivaren Jag bekräftar att ovanstående person har kvar sin anställning efter fyllda 65 år.

Namn Personnummer

-
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

- -2 0
Underskrift Telefon dagtid (även riktnr)

3. Underskrift 
Jag bekräftar att:
– jag i samband med denna ansökan om Skandia Jobbavidareförsäkring tagit del av Skandias förköpsinformation (se denna broschyr).

Jag intygar att:
– jag är bosatt och folkbokförd i Sverige när denna ansökan om jobbavidareförsäkring görs
– jag i mitt tidigare gruppavtal har varit försäkrad i minst 6 månader. 
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