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Har du ett avtal gällande PPM-förvaltning ikraft med SFF?                              Ja                  Nej

Är du fullt arbetsför?                                                                                            Ja                  Nej

Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller 
ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliterings- 
penning, 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 du varit fullt arbetsför under de senaste 30 dagarna, vilket vidimeras av dig i samband 
med ansökan. Euro Accident förbehåller sig rätten att genom stickprov kontrollera riktigheten i lämnade uppgifter.

Intygande om full arbetsförhet

Euro Accident Health & Care Insurance AB    
Bäckgatan 16, 352 31 Växjö

www.euroaccident.se             077- 440 00 10        

SFF Livförsäkring 

Namn Personnummer

» SFF Livförsäkring PPM

» Hälsofråga

» Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Euro Accident kommer att behandlas av Euro Accident och av NGLIE i egenskap av försäkrings- 
givare, för fullgörande och administration av ingångna avtal, skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar 
och för att ge en god service. 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 försäkringsgivarens/Euro Accidents 
tjänster och produkter. Personuppgifter inhämtas från den registrerade själv eller från annan källa, till exempel den regist-
rerades arbetsgivare. Personuppgifter kan även komma att inhämtas och uppdateras genom ett externt register, t.ex. SPAR. 
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. 

    Jag vill inte få information från Euro Accident eller dess samarbetspartners rörande andra produkter.

» Underskrift 

Uppgifterna i denna hälsodeklaration ligger till grund för försäkringsavtalet och dess fullgörande. Enligt gällande tecknings-
regler intygar jag att jag är bosatt och folkbokförd i Sverige och tillhör svensk försäkringskassa (tecknar jag som nordisk 
medborgare intygar jag att jag har tagit del av de särskilda teckningsregler som framgår av förköpsinformation/villkor). 
Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig och eventuell rätt till försäkrings-
ersättning kan bortfalla. Jag medger att försäkringsgivaren eller de företag Euro Accident anlitar för riskbedömning och 
skadereglering, behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för reglering av skada, administration samt fullgörande 
av försäkringsavtalet.
Ort och datum Underskrift försäkrad/gruppmedlem

Försäkringsgivare: National General Life Insurance Europe S.A.

» Försäkrad 

Du har rätt att omfattas av en livförsäkring via Svensk fond- & försäkringsanalys, SFF. För att försäkringen ska träda ikraft 
måste du skicka in den här blanketten till Euro Accident på adress Euro Accident Health & Care Insurance AB, Bäckgatan 16, 
352 31 Växjö. Försäkringen träder ikraft dagen efter intygandet görs, under förutsättning att försäkringen kan beviljas enligt 
gällande tecknings- och hälsoprövningsregler. Även fullmakt för inhämtande av medicinsk information, se separat handling, 
behöver fyllas i och skickas till Euro Accident. 

» Avtal gällande PPM-förvaltning
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