ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Vem kan teckna försäkringen?
Gruppförsäkringen kan tecknas av medlemmar/anställda som
uppfyller hälsokraven och erbjuds försäkringen genom sin
arbetsgivare/förbund/organisation.

När gäller försäkringen?
Gruppförsäkringen gäller för enskild gruppmedlem så länge
medlemskapet/anställningen varar och premien betalas. När
gruppmedlemmens försäkring upphör, upphör den även för
eventuella barn och medförsäkrad. Den upphör också om
äktenskapet/samboendet upphör. Du kan när som helst göra
förändringar eller säga upp försäkringen via brev, e-post eller
telefon till Förenade Liv. Du kan även använda webben om du
enbart vill göra en förändring i ditt försäkringsinnehav.

Full arbetsförhet
Fullt arbetsför innebär att du:
– kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar
– 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 anpassat arbete,
lönebidragsanställning eller liknande anställning.

Premier och premiebetalning
Första premien ska betalas senast angiven förfallodag. Om
premien inte betalas upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter
att Förenade Liv har sagt upp försäkringen. Av det försäkringsbesked som sänds ut i samband med försäkringens tecknande
framgår vad som gäller vid bristande premiebetalning. Premien
betalas månadsvis via s autogiro eller inbetalningskort 3 gånger
per år. Premier baseras på gruppmedlemmens ålder – även för
den medförsäkrades försäkring - medan försäkrings-ersättning
alltid betalas ut enligt den försäkrades ålder.

begränsningar för personer som fyllt 18 år vid till exempel
påverkan av droger, användning av läkemedel på ett felaktigt
sätt, flygning av avancerad art eller liknande samt brottslig
handling.

Gruppavtal och villkor
Till grund för gruppförsäkringarna finns ett ettårigt gruppavtal
mellan Förenade Liv Gruppförsäkring AB och den som är
företrädare för gruppmedlemmarna. Försäkringarna omfattas
dessutom av Allmänna villkor för gruppförsäkring, eller
avtalsspecifika villkor om sådana finns. Bestämmelser i
gruppavtalet går före de allmänna villkoren. Villkoren kan
ändras vid gruppavtalets förfallodag. Du hittar dem på
forenadeliv.se.

Uppsägning och ångerrätt
Försäkringsavtalet kan när som helst sägas upp via brev, e-post
eller telefon till Förenade Liv. Inbetald premie som används till
att täcka risk- och driftskostnader återbetalas inte. Förenade Liv
har rätt att kräva premie för den tid som försäkringen varit
gällande.

Fortsättningsförsäkring och efterskydd
Om du har haft försäkringen i minst 6 månader och ska säga
upp försäkringen, har du i regel rätt att inom 3 månader utan
hälsoprövning teckna en fortsättningsförsäkring.
Fortsättningsförsäkringen gäller i regel längst till utgången av
månaden den försäkrade fyller 65 år. Du har ett efterskydd i 3
månader, enligt de förutsättningar som anges i villkoren, oavsett
om en fortsättningsförsäkring har tecknats eller inte.

Oriktig uppgift
Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter har lämnats kan detta
medföra att försäkringen blir ogiltig eller att Förenade Liv är
fritt från ansvar enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen
och i allmän svensk lag i övrigt. Inbetald premie återbetalas inte
i dessa fall.

Prisbasbelopp och beskattning
Begränsningar i försäkringarnas giltighet
Om du vistas utomlands i mer än 12 månader eller vistas i
område där det råder krig eller politiska oroligheter, gäller
försäkringen med de begränsningar som anges i villkoren. För
olycksfalls- och barnförsäkringen gäller även vissa

forenadeliv.se

Försäkringsbeloppen regleras antingen efter prisbasbeloppet
enligt lagen om allmän försäkring eller med fasta belopp. I
Villkor för gruppförsäkring finns angivet vilket års prisbasbelopp som ska ligga till grund för utbetalning av försäkringsersättning. Utbetalda försäkringsbelopp beskattas inte.
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Behandling av personuppgifter
Huvudansvarig för behandling av personuppgifterna är
Förenade Liv Gruppförsäkring AB som har tecknat
försäkringsavtalet. Uppgifterna används för förvaltning av
försäkringsavtalet och för ändamål som är nödvändiga för
försäkringsverksamheten – såsom premieberäkning,
skadereglering och statistik. Uppgifterna behandlas med
sekretess, i enlighet med Förenade Livs etiska regler.
Adressuppgifter och uppgifter om försäkringsavtalet hanteras i
ett försäkringsregister för rationell administration, information
och viss marknadsföring.
Vid felaktigheter i registrerade uppgifter kontakta kundtjänst.
Vid beställning av utdrag ur Förenade Livs register skriv till:
Registerutdrag, Förenade Liv, H49, 106 60 Stockholm.

Tillämplig lag
För gruppavtalet och försäkringarna gäller försäkringsavtalslagen (2005:104) och allmän svensk lag i övrigt. All
kommunikation mellan den försäkrade och Förenade Liv sker på
svenska.

Om du inte är nöjd
Tag i första hand kontakt med din handläggare eller dennes
närmaste chef om du inte är nöjd. Om vi fortfarande inte skulle
komma överens hittar du information om var du kan vända dig i
Villkor för gruppförsäkringen på forenadeliv.se.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ),
organisationsnummer 516401-6569. Verksamheten står under
tillsyn av Finansinspektionen.

Vill du veta mer?
Det här är en kortfattad information om försäkringen. Läs mer
om gruppförsäkringen i Villkor för gruppförsäkring på
forenadeliv.se.

forenadeliv.se
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VIKTIG INFORMATION OM
BARNFÖRSÄKRINGEN
Barnförsäkring BOS-G (Barn och
gravidförsäkring)
Försäkringen kan tecknas innan barnet fyllt 22 år och gäller till
och med det kalenderår då barnet fyller 25 år. Barnförsäkringen
gäller dygnet runt och omfattar alla dina barn oavsett
bostadsadress. Även din partners barn och fosterbarn omfattas
om de är stadigvarande bosatta på samma adress som du.
Försäkringsavtalet kan gälla med eller utan särskilda
begränsningar avseende psykiska sjukdomar och
beteendestörningar. Om avtalet tecknats att gälla med särskilda
begränsningar framgår av övrig bifogad försäkringsinformation.
Försäkringen ger ersättning vid invaliditet. Ersättning lämnas
även för läke, tandskadekostnader, resekostnader,
merkostnader, hjälpmedelskostnader och krisförsäkring.
Invaliditet och årlig kostnadsersättning
För att få invaliditetsersättning och årlig kostnadsersättning vid
sjukdom måste sjukdomen/symtomen ha visat sig under
försäkringstiden och försäkringen varit gällande i minst 6
månader för barnet. Dessutom sak sjukdomen/symtomen ha
visat sig tidigast efter att barnet har fyllt 2 år. Hur stor
invaliditetsersättningen blir beror på vilket belopp som valts och
graden av invaliditet (som ger motsvarande procent av
maxbeloppet). Den årliga kostnadsersättningen utbetalas i
avvakta på att invaliditeten fastställs och under högst 3 år.
Dödsfall
Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp till dödsboet.

Barnförsäkring B
BO och BS
Olycksfall
Försäkringen ger ersättning vid invaliditet och dödsfall.
Ersättning lämnas dessutom för läke-, tandskade- och
resekostnader, merkostnader, hjälpmedelkostnader och
krisförsäkring
Sjukdom
Försäkringen ger ersättning vid invaliditet och dödsfall.
Försäkringen kan också ge ersättning till kostnadsbidrag.
Högre invaliditetsbelopp
Försäkringen kan tecknas med högre invaliditetsbelopp.
Begränsningar
Ersättning enligt denna försäkring lämnas inte för följder av
sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning som visat
symtom innan Förenade Livs ansvar inträtt. Detsamma gäller
olycksfall som inträffat innan Förenade Livs ansvar inträtt.
Ersättning lämnas inte heller för följder av sjukdom, kroppsfel
eller psykisk utvecklingsstörning som visat symtom först sedan
försäkringen tecknats men som enligt medicinsk erfarenhet
sannolikt funnits sedan födseln.
Försäkringen gäller längst till och med det kalenderår som
barnet fyller 25 år. Barnförsäkringen gäller dygnet runt och
omfattar alla dina barn oavsett bostadsadress. Även din partners
barn och fosterbarn om de är stadigvarande bosatta på samma
adress som du.

Sjukhusvistelse
För att få ersättning vid sjukhusvistelse vid sjukdom ska behovet
av sjukvård första gången ha uppstått tidigast efter att barnet
har fyllt 1 år.
Diagnosförsäkring
Försäkringen kan ge ersättning för särskilda diagnoser. För att
få ersättning ska sjukdom, eller påvisat symtom på sjukdom,
första gången ha visat sig under försäkringstiden. Försäkringen
för barnet ska ha varit gällande i 6 månader. Beloppet kan
utbetalas 30 dagar efter fastställd diagnos som anges i villkoren.
Högre invaliditetsbelopp
Försäkringen kan tecknas med högre invaliditetsbelopp. Om
barnet fyllt 1 år vid tecknandet av det högre beloppet ska
ansökan göras med hälsodeklaration.
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