FÖRKÖPSINFORMATION
Allmänt
Försäkringen gäller längst till och med huvudförfallodag för avtalet. En förutsättning för att kunna
anslutas till försäkringen är att hälsokraven är uppfyllda vid teckningstillfället. Försäkringsgivare är If
Skadeförsäkring AB (publ), Org. nr: 516401-8102 samt If Livförsäkring AB (publ), Org. nr: 516401-8102
Olycksfallsförsäkring
Försäkringen ger ersättning vid olycksfall om den försäkrade blir medicinskt invalidiserad, om den
framtida arbetsförmågan minskar med minst 50 % (så kallad ekonomisk invaliditet) samt vid dödsfall.
Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringsbeloppet reduceras vid ekonomisk invaliditet med 5
procentenheter per år fr.o.m. 46 år. Försäkringsbeloppet reduceras vid medicinsk invaliditet med 2,5
procentenheter per år fr.o.m. 46 år.
Försäkringen gäller längst t.o.m. den månad som försäkrad fyller 67 år.
Försäkringen kan tecknas av gruppmedlem och medförsäkrad.
Försäkringen kan tecknas till och med 62 år.
Försäkringen lämnar inte ersättning för försämring av funktionsförmågan som uppkommit senare än tre
år efter olycksfallet.
För fullständiga försäkringsvillkor se www.sbrförmånsförsäkringar.se/trygghetspaketet

Livförsäkring
Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Förmånstagare är i första hand make,
maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan
förmånstagare om så önskas.
Ingen reduktion av försäkringsbeloppet
Försäkringen gäller längst t.o.m. den månad som den försäkrade fyller 67 år.
Livförsäkringen kan tecknas av gruppmedlem och medförsäkrad.
En förutsättning för rätt till inträde i försäkringen är att den försäkrade vid tillfället för inträdet i
försäkringen varit fullt arbetsför de senaste 30 dagarna.
I livförsäkringen ingår även ett barnskydd. Barnskyddet omfattar försäkrads arvsberättigade barn. Om
barn som omfattas av barnskyddet avlider, före den månad då barnet fyller 18 år, utbetalas ett (1)
prisbasbelopp. Även dödfött barn som avlidit efter utgången av 22:a havandeskapsveckan omfattas av
barnskyddet.
Försäkringen gäller inte för självmord under det första försäkringsåret.
För fullständiga försäkringsvillkor se www.sbrförmånsförsäkringar.se/trygghetspaketet

Sjukvårdsförsäkring Bas
Försäkringen gäller med en självrisk om500 kronor som betalas per skada.
Sjukvård Bas omfattar:









Specialistvård som inkluderar operation
Psykolog
Second opinion (ytterligare undersökning och diagnos av en läkare i vårt nätverk)
Ideell ersättning (engångsbelopp som utbetalas vid större ingrepp)
Resor
Rådgivning & Vårdplanering
Vårdgaranti
Kristerapi

En förutsättning för rätt till inträde i försäkringen är att den försäkrade vid tillfället för inträdet i
försäkringen varit fullt arbetsför de senaste 30 dagarna.
Försäkringen gäller inte för skador som den försäkrade inte har varit behandlingsfri från under (1) ett år
om skadan har inträffat innan försäkringen trädde i kraft. För ny skada som uppstår under
försäkringstiden krävs ej behandlingsfri tid.
Försäkringen kan tecknas till och med 62 år.
Försäkringen gäller längst till och med 74 år.
För fullständiga försäkringsvillkor se www.sbrförmånsförsäkringar.se/trygghetspaketet

