Förtidskapital
Trygghet vid långvarig
arbetsoförmåga
Gäller från 1 januari 2015

När en olycka eller sjukdom leder till att du
inte kan arbeta på en längre tid, påverkas
oftast den privata ekonomin. För att förbättra ditt ekonomiska skydd kan du välja
Förtidskapital som ger en skattefri engångsersättning om du varit sjuk i minst 36 månader eller om Försäkringskassan har fattat
beslut om sjukersättning före 65 års ålder.
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Det här kan ingå
Förtidskapitalet innehåller alltid en ersättning vid lång-

Begränsningar

varig arbetsoförmåga. Det innebär att du kan få ut ett

Du kan få Förtidskapital från flera försäk-

skattefritt engångsbelopp om du förlorar arbetsförmågan

ringar men du kan inte få ut ersättning för

en längre tid. Du kan välja mellan olika försäkringsbelopp

hel arbetsoförmåga vid mer än ett tillfälle.

utifrån ditt behov.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är valbart mellan 200 000 kr –
1 300 000 kr eller 5 – 30 prisbasbelopp.
Hur högt försäkringsbelopp som betalas ut beror på vil-

Exempel
Under 2009 insjuknade Sven första
gången. Därefter har han haft ett flertal

ken omfattning du valt och om du varit arbetsoförmögen

kortare och längre sjukperioder. Under

helt eller delvis.

2011 beslutade Försäkringskassan om

Försäkringsbeloppet reduceras med stigande ålder.

hel sjukersättning för Sven.
Sven som är 40 år hade tecknat ett

Vem kan teckna försäkring?

förtidskapital på 400 000 kronor, vilket

•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett företag
som har avtal med Förenade Liv.

innebar att han fick 320 000 kronor i

•• Make/maka eller sambo till person som har rätt att
teckna försäkring. Make/maka eller sambo kan ansöka
om försäkring om gruppmedlem tecknat minst en av
försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet, om inte
annat har avtalats.

ersättning.
Det här är kortfattad information om
försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns på forenadeliv.se

Hälsokrav
Det kan behövas hälsodeklaration för att teckna försäkring.
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Förenade Liv Gruppförsäkring AB
106 60 Stockholm
kundservice@forenadeliv.se

Kundtjänst:
Telefon: 08-700 40 80
Fax: 08-700 43 00

