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Livförsäkring med barnskydd
En Livförsäkring med barnskydd tecknar du för att ge dina nära ett ekonomiskt
andrum om du avlider.
Ekonomiskt andrum
Med en Livförsäkring med barnskydd kan du framför allt
lindra de ekonomiska följderna för dina närstående om du
skulle avlida.
Ett skattefritt engångsbelopp utbetalas till den du valt som
förmånstagare. Ett ekonomiskt tillskott som kanske betyder
att dina nära inte behöver flytta eller ta stora beslut i en
svår situation.

Viktig del av skyddet
För de flesta är försäkringsskyddet från stat och arbetsgivare
inte tillräckligt för att klara en plötslig ekonomisk förändring
vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med en eller flera av
Euro Accidents gruppförsäkringar kan du enkelt komplettera
ditt försäkringsskydd där det behövs.
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Giltighet

Gäller dygnet runt och i hela världen.
Ingen åldersreducering av försäkringsbeloppet.
Barnskydd ingår.
Möjlighet att medförsäkra maka/make, registrerad partner
eller sambo.

Viktigt att veta
Ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till den som är förmånstagare, om du avlider under den tid försäkringen gäller.
Förmånstagare är, om inget annat angetts, din maka, make,
registrerade partner eller sambo. Om sådan saknas betalas
pengarna ut till dina arvingar.
Du kan ändra vem eller vilka som ska vara förmånstagare
och i vilken ordning, genom att skriva under och skicka in ett
så kallat särskilt förmånstagarförordnande till Euro Accident.
Vem som helst kan vara förmånstagare.
Barnskyddet innebär att om ditt eller makas, makes, registrerad partners eller sambos arvsberättigade barn skulle
avlida innan utgången av den månad då barnet fyller 18 år
betalas ett (1) prisbasbelopp ut till barnets dödsbo.

Försäkringen gäller till och med utgången av den månad du
fyller 67 år, eller tills du av annan anledning lämnar gruppen.
Försäkringen gäller vid vistelse utomlands oavsett utlandsvistelsens längd.

Vem kan teckna försäkringen
Försäkringen kan tecknas av dig som fyllt 16 år, fram
till 65-årsdagen, och är bosatt och folkbokförd i Norden,
exklusive Island, samt är berättigad till ersättning från
Försäkringskassan eller dess motsvarighet i Norden.
För dig som är bosatt och folkbokförd i annat nordiskt land
än Sverige krävs att du är i utlandstjänst hos ett svenskt
företag som tecknat gruppförsäkring med Euro Accident för
sina medarbetare i Sverige.
Företaget får ha högst en fjärdedel av de anställda placerade
i ett annat nordiskt land än Sverige, exklusive Island.

Villkor
Fullständiga villkor och förköpsinformation hittar du
på avanza.se.

Om gruppförsäkringar
Samhället tillhandhåller ett grundläggande ekonomiskt skydd som är lika för alla. I detta skydd ingår det till
exempel sjukersättning från Försäkringskassan och allmän pension. Detta skydd ger endast ett grundskydd
som i flera avseenden kan behöva kompletteras.
Gruppförsäkring är ett kostnadseffektivt sätt att skapa trygghet för ett företags medarbetare eller en organisations medlemmar. Försäkringarna ger ekonomisk ersättning om något oförutsett inträffar eller olyckan
skulle vara framme.

Sällan är behoven lika för alla
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Euro Accident kan erbjuda skräddarsydda gruppförsäkringslösningar och finansiella upplägg som passar
både stora och små företag och organisationer.

Försäkringar plus hälsa för Hållbara Medarbetare
Euro Accidents idé är enkel: med rätt försäkringar och fokus på hälsa mår medarbetarna bra. När de mår bra, går
företaget bättre. Vi kallar vårt koncept för Hållbara Medarbetare – nyckeln till framgång för framtidens företag.

euroaccident.se

