Livförsäkring
Trygghet för
din familj
Gäller från 1 januari 2015

När någon avlider skapar det ofta, utöver
den sorg som finns, också ekonomiska
problem för en familj. Med en livförsäkring
kan du ge din familj en ekonomisk trygghet.
Ersättningen betalas ut som ett skattefritt
engångsbelopp vid dödsfallet.

gen på
n
i
r
k
ä
s
r
ö
f
Läs om liv
ingar
r
k
a
s
r
o
f
/
e
v.s
forenadeli

forenadeliv.se

Livförsäkring
Det här kan ingå

uppavtal
r
g
t
t
i
d
a med
Kontroller ller för just dig!
ä
vad som g

Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp vid
dödsfallet.
Livförsäkringen kan också innehålla ett efterlevandeskydd som är ett månadsbelopp som betalas ut i 1 till 5 år.
Försäkringen kan även innehålla Barngrupplivförsäkring
som utbetalas med ett engångsbelopp om barnet skulle av-

Begränsningar
Det finns begränsningar i försäkringen, till
exempel vid vistelse utanför Sverige vid krig
eller krigsliknade oroligheter.

lida. Försäkringen gäller längst till dess barnet fyller 20 år.

Försäkringsbelopp
I livförsäkringen kan ett belopp väljas mellan 500 000 –
1 300 000 kr eller 1 – 30 prisbasbelopp.
Om efterlevandeskydd ingår utbetalas ett månadsbelopp
som ligger mellan 1 000 – 12 000 kr eller 1 – 3 prisbasbelopp
per år.
Ingår Barngrupplivförsäkring är försäkringsbeloppet
mellan 20 000 – 50 000 kr, eller 0,5 – 1 prisbasbelopp.

Vem får pengarna?
Den som får pengarna från livförsäkringen kallas förmånstagare. Generellt anges make/maka eller sambo som förmånstagare, därefter arvingar. Du kan byta förmånstagare
genom att fylla i en särskild blankett.
Från Barngruppslivförsäkringen betalas pengarna ut till

Exempel
Marie 56 år, avled efter en tids sjukdom.
Marie hade tecknat en Livförsäkring
med Efterlevandeskydd. Genom den
fick mannen ett ekonomiskt stöd som
gjorde att han kunde klara kostnaderna
för bostaden. Från Livförsäkringen utbetalades ett engångsbelopp på 180 000 kr
och från Efterlevandeskyddet fick han
2 500 kr i månaden under ett år.

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

dödsboet.

Vem kan teckna försäkring?
•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett företag
som har avtal med Förenade Liv.
•• 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.

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

