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LIVFÖRSÄKRING  

Livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut 

till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. 

Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbeskedet.  

 

Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital är, om 

inte försäkrad skriftligen anmält annat förordnande, så 

kallat Särskilt förmånstagarförordnande, till Euro 

Accident, i nedan angiven ordning:  

a) försäkrads maka/make eller registrerad partner eller 

om varken maka/make eller registrerad partner finns, 

sambo, 

b) försäkrads arvingar. Vid förordnande till arvingar 

fördelas försäkringsbeloppet enligt arvsrättens regler. 

 

Vem kan teckna försäkringen? 

Den försäkringsberättigade gruppen utgörs av de 

kunder som har ett gällande avtal med förmedlaren. Se 

även Generella teckningsregler under Allmän 

information. 

Viktiga begränsningar 

Försäkringen gäller inte för dödsfall som orsakats av 

sjukdom eller annan skada och inte heller för följder av 

sådana tillstånd som den försäkrade, någon gång under 

tolvmånadersperioden närmast innan försäkringen 

trädde ikraft, hade symptom från, fick vård för eller 

medicinerat för eller på något sätt borde känt till. 

 

Vid självmord ansvarar försäkringsgivaren om det har 

gått mer än ett år från det att försäkringsavtalet ingicks 

eller utökades, eller vid kortare tid om det antas att 

försäkringen tecknades utan tanke på självmordet. 

 

Giltighet i utlandet 

Livförsäkring gäller vid vistelse utomlands oavsett 

utlandsvistelsens längd. 

 
 

 

ALLMÄN INFORMATION OM EURO ACCIDENTS GRUPPFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare för försäkringen är National General 

Life Insurance Europe S.A. (NGLIE). Försäkringsgivaren, 

NGLIE, är det försäkringsbolag som ingått försäkrings-

avtalet och därmed bär försäkringsrisken. 

 

Euro Accident är registrerad generalagent för försäkrings-

givaren och administrerar och fullgör övriga service-

åtaganden enligt försäkringsavtalet.  

 

Försäkringstid 

Obligatorisk gruppförsäkring - Försäkringen börjar gälla 

från det datum som följer av gruppavtalet. 

 

En förutsättning för att försäkringen ska börja gälla är 

att kraven för anslutningen till försäkringen är 

uppfyllda, att fullständiga ansökningshandlingar 

mottagits och att försäkringen kan beviljas enligt Euro 

Accidents hälsoprövningsregler. 

 

Försäkringen längst till och med utgången av den 

månad den försäkrade fyller 65 år. 

 

Generell teckningsregel 

Gruppförsäkring kan tecknas av person som fyllt 18 år 

fram till den dag personen fyller 64 år, bosatt och 

folkbokförd i Norden (exklusive Island) samt berättigad 

till ersättning från svensk försäkringskassa eller dess 

motsvarighet inom Norden, om inget annat framgår av 

gruppavtalet. 

 

Om personen är bosatt och folkbokförd i annat nordiskt 

land än Sverige (exklusive Island) samt är berättigad till 

ersättning från annan försäkringskassa än den 

svenska, krävs det att personen är i utlandstjänst hos 

ett svenskt företag. Företaget ska vara kund hos Euro 

Accident och de anställda ska ha erbjudits 

gruppförsäkring inom ramen för dessa teckningsregler 

och tillhörande villkor. 

 

Definitioner 

Med sjukdom avses en, av läkare eller legitimerad 

psykolog, för första gången, konstaterad försämring av 

hälsotillståndet, fysisk eller psykisk, som inte är att 

betrakta som olycksfallsskada enligt dessa villkor. 

Sjukdomen anses ha inträffat den dag försämringen 

konstaterades av läkare. Med sjukdom avses inte 

frivilligt orsakad kroppsskada. 

 

Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den 

försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och yttre 

händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och 

plats.  

 

Även här jämställs olycksfallsskada med kroppsskada 

på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting, samt 

smitta till följd av fästingbett. Sådan kroppsskada 

anses ha inträffat den dag den visar sig. Med 

olycksfallsskada jämställs också kroppsskada som 

orsakas av plötsligt vridvåld mot knä eller kroppsskada 

som består i hälseneruptur. 

 

Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan 

angivna orsakerna till skadevållande ska anses 

föreligga, om övervägande skäl talar för det. 

 

Fullt arbetsför 

För anslutning till försäkringen krävs att du är fullt 

arbetsför.  

 

Med fullt arbetsför menas att ditt vanliga arbete kan 

fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från 

arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan 

inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan 

avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, 

aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan 

ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara 

fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte 

utbetalas eller att lönebidragsanställning, vilande 

aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande 

ersättning inte är beviljad. 

 

För denna försäkring krävs även att den sökande inte 

har varit sjukskriven längre period än fem (5) 

sammanhängande dagar under den senaste 12-

månadersperioden. Detta vidimeras av arbetsgivaren i 

samband med ansökan.  
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Den som undertecknar ska vara medveten om att 

oriktiga uppgifter kan påverka försäkringens giltighet, 

helt eller delvis. Euro Accident förbehåller sig rätten att 

genom stickprov kontrollera riktigheten i lämnade 

uppgifter. 

 

Även föräldralediga/tjänstlediga anses vara fullt 

arbetsföra såvida ovanstående krav, på att inga av 

nämnda ersättningar utbetalas, är uppfyllt. Om 

tjänstledigheten beror på att den anställde av hälsoskäl 

provar på annat arbete anses denne inte fullt arbetsför. 

 

K-klassad försäkring 

Försäkringen är en kapitalförsäkring (K) enligt 

inkomstskattelagen, vilket innebär att premien inte är 

avdragsgill och utfallande belopp är fritt från 

inkomstskatt. Undantaget är Avbrottsförsäkring där 

ersättning ska tas upp som rörelseintäkt och 

försäkringspremien är avdragsgill. 

 

Oriktig eller ofullständig uppgift 

Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter, om för-

hållanden som är av betydelse för bedömning av 

försäkringsrisken, har lämnats kan det medföra att 

försäkringen sägs upp eller ändras och att rätten till 

försäkringsersättning helt eller delvis bortfaller. 

 

Allmänna viktiga begränsningar 

Nedan följer exempel på skadefall där försäkringen inte 

gäller (se villkoret för utförlig beskrivning). Försäkringen 

gäller inte för skadefall som: 

– orsakats av krig, terrorism eller atomkärnprocess, 

– uppstår när du deltar i idrott som inte kan anses 

som motions- eller fritidssysselsättning, 

– uppstår då du deltar i riskfylld verksamhet. 

 

Försäkringen ersätter inte kostnader som ersätts från 

annat håll. 

Behandling av personuppgifter  

Personuppgifter som lämnas till Euro Accident kommer 

att behandlas av Euro Accident och av NGIL/NGLIE i 

egenskap av försäkringsgivare, för fullgörande av 

ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt 

lag eller andra författningar. 

 

Uppgifterna kan även komma att användas för 

marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera 

tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma 

att användas för att informera om försäkrings-

givarens/Euro Accidents tjänster och produkter.  

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att 

utlämnas till andra företag som Euro Accident 

samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-

området. Euro Accident kan komma att spela in eller på 

annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation 

med företaget.  

 

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje 

registrerad person rätt att få information om och 

rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan 

begäran ska framställas skriftligen till Euro Accident.  

 

Personuppgiftsansvarig är: Euro Accident Health & Care 

Insurance AB, Bäckgatan 16, 352 31 Växjö. 

 

Vart du vänder dig om du inte är nöjd 

I första hand ska du vända dig till Euro Accident och be 

att få ärendet omprövat. Är vi inte överens, kan du 

vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller 

Personförsäkringsnämnden. Kostnadsfri rådgivning kan 

erhållas hos Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Försäkringsärende kan även prövas i svensk domstol, i 

första hand vid tingsrätt. 

 

 

 

NOTERA! 

 

Förköpsinformationen är en kortfattad sammanställning och översiktlig beskrivning av försäkringen, mer information 

finns i det gällande försäkringsvillkoret, SFF Livförsäkring PPM 2015:1 Gruppförsäkring villkor. Skadereglering sker utifrån 

gällande försäkringsvillkor och försäkringsavtal. 
 

 

 

 

 

 


