Gruppföreträdarens
lathund

Gruppföreträdarens roll
Din uppgift som gruppföreträdare är viktig. När det gäller
administration av er gruppförsäkring fungerar du som en
länk mellan försäkringstagaren och Förenade Liv.
Läs under aktuell rubrik för att få hjälp.
Kontakta gärna gruppföreträdarservice om du har frågor.
Telefon: 08-700 42 81 eller e-post: kund@forenadeliv.se

forenadeliv.se

Vad gör jag?
Nyanställd
Informera den anställde om gruppförsäkringen och anmäl personen
till Förenade Liv på ändringsanmälan *.
Ändring av försäkringsinnehåll
•• Vid utökning av försäkringen ska anmälan med hälsodeklaration
fyllas i av den anställde och skickas till Förenade Liv.
•• Vid uppsägning av försäkring ska avanmälan göras till Förenade Liv
via gruppföreträdaren som skickar in en ändringsanmälan *.

?

Tjänstledighet/föräldrarledighet
Anmäl till Förenade Liv när ledigheten börjar *.
Förenade Liv aviserar sedan den anställde.
Glöm inte att anmäla då den anställde är tillbaka på arbetet *.
Vid skadefall
Den anställde ska fylla i en skadeanmälan. Kontakta Förenade Liv.
Anställning upphör
Anmäl till Förenade Liv med datum när den anställde slutar *.
Informera om Förenade Livs fortsättningsförsäkring.
Anställd blir pensionär
Vid avtalets slutålder, oftast 65 år upphör försäkringarna
och övergår automatiskt till en seniorförsäkring.

Ändringsanmäl

an

På forenadeliv.se/portalen hittar du mer information
samt blanketter. Där finns bland annat *ändringanmälan,
skadeblanketter, hälsodeklaration samt
förmånstagarförordnanden.

forenadeliv.se

Kort sammanfattning
Gruppavtal
Gruppförsäkring tecknas för en viss angiven grupp
av personer. Avtalspart gentemot försäkringsbolaget
är den arbetsgivare/förening som erbjuder sina
anställda/medlemmar gruppförsäkring.
Gruppmedlem/medförsäkrad
Den som är anställd på företaget eller medlem i
organisationen räknas som gruppmedlem efter att ha
anslutit sig till försäkringen. Den som är gruppmedlemmens make, maka eller sambo och har anslutits
till försäkringen räknas som medförsäkrad.
Försäkringsbesked
Försäkringsbesked utfärdas vid nyteckning, ändring
eller avregistrering av försäkring.
Försäkringslista
En försäkringslista framställs en gång per år med den
försäkrades premier och omfattning. (Vid behov kan
listan beställas när som helst under året.)
Förändringslista
Omkring den 10:e varje månad kommer förändringslista som redovisar månadens ändringar.

Faktura
Omkring den 10:e varje månad skickas en premie
avisering till företaget som ska vara Förenade Liv
tillhanda den sista samma månad.
Beskattning
Om försäkringen är arbetsgivarbetald kan försäkringen
förmånsbeskattas.
Fortsättningsförsäkring
När anställd avslutar sin anställning kan fortsättningsförsäkring tecknas inom tre månader från det
att den anställde slutar på företaget. Fortsättningsförsäkring kan även tecknas för barn som fyllt 25 år.
Förutsättningen för att få teckna en fortsättningsförsäkring är att den anställde varit ansluten till sin
gruppförsäkring minst sex månader innan anställningen upphör.
Vid skadefall
Kontakta gruppföreträdarservice på telefon 08-700 42 81.
Skadeblankett hämtas på forenadeliv.se/portalen.
Slutålder
När slutålder uppnåtts i avtalet, oftast vid 65 år, övergår försäkringen automatiskt till en seniorförsäkring.

Teckningsregler
Vad kan beviljas på full arbetsförhet?

Vad innebär det att vara fullt arbetsför?

•• För nyanställd livförsäkring med upp till 10 pbb.

Fullt arbetsför innebär att du:

•• Olycksfallsförsäkring för gruppmedlem samt
medförsäkrad(inga hälsokrav).

•• kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar

När ska fullständig hälsodeklaration lämnas?
•• Om gruppmedlemmen har varit anställd i mer
än tre månader.
•• Vill höja livförsäkringsbeloppet.
Om gruppmedlem även vill teckna sjukförsäkring,
familjeskydd, sjukvårdsförsäkring samt diagnosförsäkring då måste han/hon fylla i hälsodeklaration.
Även gruppmedlems make/maka eller sambo kan
teckna dessa produkter.

•• inte tar emot eller har rätt till ersättning som har
samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller
funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning.
För dig som har lönebidragsanställning, på grund av
sjukdom beviljats ledighet för att prova annat arbete
eller av hälsoskäl har ett anpassat arbete, gäller vissa
kvalifikationsregler – se Gemensamma bestämmelser
i villkoren.
När det gäller sjukvårdsförsäkring anses du inte vara
fullt arbetsför om du på grund av hälsoskäl har ett
anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande
anställning.
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Vi hjälper dig gärna
Gruppföreträdarservice
Telefon: 08-700 42 81
E-post: kund@forenadeliv.se

FL 1348 Mars 2013

Telefax: 08-700 42 80

Förenade Liv Gruppförsäkring AB
106 60 Stockholm
kund@forenadeliv.se

Kundtjänst:
Telefon: 08-700 42 81
Fax: 08-700 42 80

