Seniorförsäkring
Fortsatt trygghet
i livet
gäller från 1 januari 2015
Avtal 8082
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Fortsätt framåt i livet!
Att fylla senior betyder förstås inte att försäkringsbehovet blir mindre.
För de flesta förändras inte livet så mycket, utan innebär snarare nya möjligheter.
När du uppnår försäkringens slutålder kan du välja att fortsätta med en förmånlig
Seniorförsäkring som ger dig ett fortsatt skydd om något oväntat skulle inträffa.
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Försäkringar för olika händelser
Seniorförsäkringen kan bestå av tre olika försäkringar som ger ersättning vid
händelser i livet som olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vad du kan teckna beror
på vad du tidigare haft i din gruppförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Diagnosförsäkring

En olycka kan ske när som helst på dygnet och att
stå utan ett skydd kan bli dyrt. Med vår Olycksfallsförsäkring kan du, utan självrisk, få ersättning för
kostnader som uppstår i samband med olycksfallet.
Försäkringen gäller dygnet runt och du kan bland
annat få ersättning för läkekostnader, resekostnader,
tandskador och vid invaliditet.
Kan tecknas av gruppmedlem och medförsäkrad
som haft någon försäkring i gruppavtalet.

Diagnosförsäkringen ger extra trygghet i form av ett
engångsbelopp om du drabbas av cancer, stroke eller
hjärtinfarkt.
Ersättningen, som är skattefri, kan betalas ut redan 30 dagar efter fastställd diagnos. Ersättning ges
för totalt tre olika diagnoser – under förutsättning att
det är vid olika tillfällen.
Kan tecknas av gruppmedlem och medförsäkrad
som haft någon försäkring i gruppavtalet.

Pris från 19 kr per månad

Pris 80 kr per månad

Livförsäkring
Med en livförsäkring kan du ge ekonomisk trygghet
till dina närstående om du avlider.
Ersättningen vid dödsfall betalas ut som ett engångsbelopp och ger de efterlevande tid att klara upp
den nya ekonomiska situation som uppstår vid ett
dödsfall.
Kan tecknas av gruppmedlem och medförsäkrad
som haft Livförsäkring eller Familjeskydd.
Pris från 55 kr per månad
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Ersättningsbelopp och priser
Här är en översikt på alla försäkringar med försäkringsbelopp* och priser.
* Försäkringsbeloppen i livförsäkringen och i olycksfallsförsäkringen är kopplat till ett rörligt prisbasbelopp. För år 2015 är det 44 500 kr.

Olycksfallsförsäkring
Det här ingår alltid

Ersättning

Medicinsk invaliditet (upp till)

Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan

Läkekostnader

Ingår

Reskostnader

Ingår

Tandskadekostnader

Nödvändiga

Merkostnader (upp till)

160 200 kr

Ersättning vid sjukhusvistelse

Ingår

Krisförsäkring

Ingår

Du väljer försäkringsbelopp

Pris per månad

222 500 kr*

19 kr

445 000 kr**

29 kr

667 500 kr***

39 kr

* Från 73 års ålder är försäkringsbeloppet upp till 133 500 kr.
** Från 73 års ålder är försäkringsbeloppet upp till 267 000 kr.
*** Från 73 års ålder är försäkringsbeloppet upp till 400 500 kr.

Livförsäkring
Det här ingår alltid

Ersättning

Dödsfallskapital (upp till)

Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan

Du väljer försäkringsbelopp

Pris per månad

44 500 kr*

55 kr

89 000 kr*

110 kr

* Försäkringsbeloppet minskar med åldern (se tabell på sida 5), försäkringen upphör att gälla vid 80 års ålder.

Diagnosförsäkring
Det här ingår alltid

Ersättning

Ersättning vid specifika diagnoser (upp till)

30 000 kr*
Pris per månad
80 kr

* Försäkringsbeloppet reduceras med 5 000 kr vid 68 års ålder, 5 000 kr vid 72 års ålder och med ytterligare 5 000 kr vid 76 års ålder (se tabell på sida 5),
försäkringen upphör att gälla vid 80 års ålder.

forenadeliv.se

4

Viktigt att veta
Vem kan teckna seniorförsäkringen?
Seniorförsäkringen kan tecknas av dig som är
gruppmedlem och uppnår slutålder (ofta 65 år) i ett
gruppavtal hos oss.
Om du haft medförsäkrad kan även han/hon teckna
seniorförsäkring.

Om försäkringarna
Liv-, Olycksfall- och/eller Diagnosförsäkring kan ingå
för gruppmedlem och medförsäkrad.
Vad du har rätt att teckna beror på vad du haft för
försäkringar tidigare i ditt gruppavtal.
För att du inte ska få något glapp i ditt försäkringsskydd måste du teckna seniorförsäkring innan din
gruppförsäkring har upphört. Du har sedan 3 månader på dig om du vill höja försäkringsbelopp eller
lägga till någon försäkring.
För att få teckna Livförsäkring måste du haft Livförsäkring eller Familjeskydd.
Om du haft någon försäkring i Förenade Liv kan
du alltid teckna en olycksfallsförsäkring och en diagnosförsäkring.
Vi måste alltid få ditt personnummer för att seniorförsäkringen ska kunna gälla. Detta gäller både
gruppmedlem och medförsäkrad.

Livförsäkring
Du kan välja mellan 2 olika försäkringsbelopp (1 eller
2 prisbasbelopp). Beloppet minskar enligt tabell och
upphör vid utgången av den månad du fyller 80 år.

Ersättning vid dödsfall
Ålder

1 prisbasbelopp

2 prisbasbelopp

-67 år

1,0

2,0

68 år

0,9

1,8

69 år

0.8

1.6

70 år

0,7

1,4

71 år

0,65

1,3

72 år

0,6

1,2

73 år

0,55

1,1

74 år

0,5

1,0

75 år

0,45

0,9

76 år

0,4

0,8

77 år

0,35

0,7

78 år

0,3

0,6

79 år

0,25

0,5

Prisbasbeloppet för år 2015 är 44 500 kr.

Vem får ersättningen?
Enligt villkoren är förmånstagare till Livförsäkringen
i första hand make eller sambo och i andra hand arvingar. Vill du ändra på detta kontaktar du Förenade
Liv för att få blankett eller går in på forenadeliv.se/
formanstagare.
Tänk på att om du gjort ett förmånstagarförordnande för ditt tigare gruppavtal gäller det inte för
seniorförsäkringen.

Olycksfallsförsäkring
Du kan välja mellan 3 olika försäkringsbelopp på den
medicinska invaliditeten (5, 10 eller 15 prisbasbelopp)
Beloppet minskar till 3, 6 eller 9 prisbasbelopp från
och med 73 års ålder. Olyckfallsförsäkringen har inte
någon slutålder.
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Diagnosförsäkring
Kan tecknas av gruppmedlem och medförsäkrad som
inte fyllt 70 år och som inte tidigare varit premiebefriad.
Beloppet minskar enligt tabell och upphör vid
utgången av den månad du fyller 80 år.
Ålder

Ersättningsbelopp kr

-67 år

30 000

68-71 år

25 000

72-75 år

20 000

76-79 år

15 000

Beloppet kan utbetalas redan 30 dagar efter fastställd
diagnos.
För att få ersättning krävs att du inte haft samma diagnos före tecknandet av försäkringen. Försäkringen
gäller inte under de första 12 månaderna för diagnoser där besvären eller symtomen har visat sig innan
skyddet har börjat gälla.

Var gäller försäkringen?
Olycksfallsförsäkringen gäller i Norden. Utom Norden gäller försäkringen med vissa begränsningar
under 12 månader.
Diagnosförsäkringen gäller även om du vistas utomlands. Livförsäkringen gäller även om du avlider
utomlands.

Hur betalar jag
Vi rekommenderar Autogiro med månadsavdrag så
slipper du tänka på inbetalningar. För att betala månadsvis fyller du bara i det Medgivande till betalning
genom Autogiro som finns i foldern.
Om du väljer att inte betala med autogiro så får du
ett inbetalningskort halvårsvis. Premien ska betalas
senast angiven förfallodag. Om premien inte betalas upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter att
Förenade Liv har sagt upp försäkringen.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas med sekretess, i enlighet
med Förenade Livs etiska regler.

Vill du veta mer?
Det här är en kortfattad information om Seniorförsäkringen. Läs mer om försäkringen på forenadeliv.se där
du också kan hitta Villkor för seniorförsäkring 8082.
Du kan även nå oss på tel 08-700 40 10.

forenadeliv.se
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Skicka in din anmälan/autogiroanmälan i ett portofritt
kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB,
Svarspost 20122235, 110 00 Stockholm

Autogiroanmälan
på webben!
kan du enkelt göra

Anmälan Seniorförsäkring

Avtalsnummer

Seniorförsäkring
Har tillhört avtal:

8082

Premie betald t o m
år

Tidigare medlem/anställds efternamn, förnamn

månad

dag

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Tidigare medförsäkrad, make/maka eller sambos efternamn, förnamn

Personnummer

Jag/vi vill teckna Seniorförsäkringen med följande:
Olycksfallsförsäkring
Tidigare medlem/anställd
Ersättning vid invaliditet (upp till)
222 500 kr		

445 000 kr		

667 500 kr		

			
Livförsäkring
		
Ersättning vid dödsfall (upp till)
44 500 kr		

89 000 kr		

Diagnosförsäkring			
Ersättning vid särskild diagnos (upp till)			
30 000 kr		


Tidigare medförsäkrad










Tänk på!


Du kan endast teckna/utöka livförsäkringen om du haft livförsäkring eller familjeskydd i den tidigare gruppförsäkringen.



Diagnosförsäkring kan inte tecknas av medförsäkrad eller gruppmedlem som haft premiebefrielse.



Du kan teckna/utöka Seniorförsäkringen inom 3 månader från utträdet ur gruppförsäkringen.



Beloppen gäller för år 2015.



Observera att begränsningar och reduktion av ersättningsbeloppen kan finnas i vissa försäkringar.

		Mer information hittar du i denna folder och i ”Villkor för Seniorförsäkring (avtal 8082)” på forenadeliv.se.

Underskrift
Datum

Underskrift av tidigare medlem/anställd

Underskrift av tidigare medförsäkrad

Skicka in din anmälan/autogiroanmälan i ett portofritt
kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB,
Svarspost 20122235, 110 00 Stockholm

Ja tack! Jag vill betala via autogiro.

äla om autogiro
Du kan också anm
utogiro
på forenadeliv.se/a

Försäkringstagarens namn

Avtalsnummer

Personnummer

Telefon, dagtid (även riktnr)

Bankens namn

Clearingnr

8082

Kontonummer

Om du betalar genom ett annat konto än ditt eget, ange betalarens namn och personnummer nedan.
Namn, annan betalare

Personnummer

Jag godkänner villkoren för anslutning till Förenade Liv autogiro
Datum

Namnteckning (försäkringstagaren)

Datum

Namnteckning (annan betalare)

Villkor för Förenade Liv autogiro
Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet
konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker
till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren
kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom
att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av
personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet
med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket
medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på
initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska
betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank
eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela
betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som
gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin
betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto
hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton eller annan allmän helgdag.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje
enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar
före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i
samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren med

delande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband
med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens
meddelande enligt denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har
betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte
blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på
begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren
senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen
före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen
stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som
initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar
vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt
vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid
den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta
anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren
vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller
om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer
att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i
enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Förenade Liv erbjuder gruppförsäkringar till individer genom de arbetsgivare och
organisationer som företräder dem. Vi utvecklar och erbjuder försäkringslösningar
med omtanke och ger snabb hjälp när den behövs som mest. Men omtanken stannar
inte där – vi arbetar aktivt för såväl bättre hälsa som mindre våld i samhället,
till exempel genom vårt engagemang mot våld. Läs mer på forenadeliv.se
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Förenade Liv Gruppförsäkring AB
106 60 Stockholm
kundservice@forenadeliv.se

Kundtjänst:
Telefon: 08-700 40 10
Fax: 08-700 43 00

FL1143 (FLG-696) 15.01

Det här är en kortfattad information om försäkringarna. Skador ersätts alltid enligt
villkor och försäkringsavtal. Mer information hittar du på forenadeliv.se

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

Kundtjänst:
Telefon: 08-700 40 10
Fax: 08-700 43 00

