Erbjudande om försäkring för nyanställd
Hej!
Tack vare din arbetsgivare får du genom din anställning tillgång till vår attraktiva och förmånliga
gruppförsäkring.

Gratis försäkringsskydd tre månader som nyanställd
Du som nyanställd omfattas automatiskt av ett kostnadsfritt försäkringsskydd från
anställningsdagen och tre månader framåt. Det krävs dock att du är fullt arbetsför* och inte fyllt
60 år. I detta försäkringsskydd ingår följande:
+
+
+

Livförsäkring 6 prisbasbelopp
Olycksfallsförsäkring 20 prisbasbelopp
Sjukförsäkring, 1 000 kr/månad

2020 är ett prisbasbelopp 47 300 kr

*Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren
eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller
rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på
grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att
lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.

Viktig information
Önskar du behålla försäkringarna efter den kostnadsfria perioden behöver du inte göra
någonting. Premien, vars storlek är beroende av din ålder och eventuella tillvalsprodukter,
kommer att betalas via månatliga löneavdrag.
Vill du inte behålla försäkringsskyddet måste du skicka in bifogad avanmälningsblankett. Detta
kan du göra redan nu om du vet att du inte vill ha produkterna. Tänk på att om du avsäger dig
försäkringarna och senare vill teckna någon försäkring måste du svara på alla de hälsofrågor som
finns på ansökans baksida.
Du kan skriftligen säga upp dina försäkringar när du vill genom att maila till
info@euroaccident.com. Avregistrering kan dock tidigast ske månaden efter uppsägningen
inkommit till Euro Accident.

Förmånliga gruppförsäkringar
Vill du söka högre belopp och/eller teckna till andra försäkringsmoment än ovan, för dig själv eller
för din make/maka, registrerad partner/ sambo eller barn, använder du den bifogade Ansökan
med hälsodeklaration. Vid höjning av försäkringsbelopp ersätts det tidigare försäkringsbeloppet
med det nya som anges på ansökan.
I Förköpsinformationen hittar du mer information om försäkringarna och i Premiebladet framgår
belopp och premier.
Vid ansökan görs riskbedömning och försäkringen kan beviljas eller beviljas med klausul
och/eller premieförhöjning alternativt avslås beroende på svaren i hälsodeklarationen. Du har
dock alltid rätt till grundskyddet enligt reglerna ovan för nyanställda.
Även dessa tillval blir kostnadsfria under motsvarande tid (3 månader).

Övrig information
Om du uppnår slutålder eller slutar hos din arbetsgivare har du möjlighet att teckna
fortsättningsförsäkring eller seniorförsäkring. Du måste dock ha varit försäkrad i minst sex
månader för få denna möjlighet.
Har du frågor av rådgivande karaktär vänder du dig till den försäkringsförmedlare som din
arbetsgivare samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Euro Accident Livförsäkring AB

AVSER ENDAST NYANSTÄLLDA

Avanmälan Gruppförsäkring
Efter den kostnadsfria tiden önskar jag inte anslutning till nedanstående försäkringar
(markera med kryss). Detta p.g.a. att jag inte vill ha den eller för att jag inte är fullt
arbetsför*.
Är du fullt arbetsför* och provanställd/tillsvidare anställd har du under dina 90 första
anställningsdagar ett kostnadsfritt grundskydd.



Jag är inte fullt arbetsför*



Livförsäkring
Jag avsäger mig försäkringen pga att jag inte vill ha den.



Olycksfallsförsäkring
Jag avsäger mig försäkringen pga att jag inte vill ha den.



Sjukförsäkring
Jag avsäger mig försäkringen pga att jag inte vill ha den.
Jag är medveten om att jag behöver lämna hälsodeklaration om jag i framtiden vill teckna ovanstående
försäkringar.

Namn: __________________________________________________________________
Personnummer: __________________________________________________________
Mailadress gruppmedlem: __________________________________________________
Arbetsgivarens namn: _____________________________________________________
Dagens datum: ___________________________________________________________
Underskrift gruppmedlem: __________________________________________________

Avregistrering kan tidigast ske månaden efter det att avanmälan inkommit till Euro Accident.

* Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjukeller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga.
För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning, vilande
aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.
Avanmälan mailas eller postas till: info@euroaccident.com,
Euro Accident Livförsäkring AB, Bäckgatan 16, 352 31 Växjö

