
» Det kan vara svårt att förutse saker som kommer att hända i 
framtiden. Euro Accident har gjort det lätt att skapa trygghet för före- 
tag och deras medarbetare och inte minst de som är ekonomiskt 
beroende av dem, om något oförutsett skulle inträffa. Att bli sjuk-
skriven en längre tid påverkar inkomsten och även det belopp som 
avsätts till tjänstepensionsförsäkringen. Med en företagsbetald 
premiebefrielseförsäkring betalar Euro Accident premien för den 
som blir långvarigt sjuk.  

TRYGGAR EKONOMIN HELA LIVET 

Premiebefrielseförsäkring

Säkrar pensions-
avsättningen 
vid längre tids 

sjukdom

Ingen kostnad för tjänstepension för långtidssjuka 
medarbetare 
Premiebefrielseförsäkring tecknas av arbetsgivaren för att 
trygga medarbetarens pensionsavsättning vid långvarig sjuk-
dom. Försäkringen är ett komplement till Euro Accidents sjuk-
försäkring, PlanSjuk. Om en medarbetare skulle bli långvarigt 
sjuk påverkar det företagets ekonomi. Du som arbetsgivare 
begränsar dina egna utgifter samtidigt som du tryggar medar-
betarnas framtida pension.

Hälsoarbete är en lönsam investering
Företag kan skapa påvisbara ekonomiska resultat genom att 
arbeta strategiskt med hälsa och arbetsmiljö. Genom att kom-
binera hälsoförsäkringar och hälsotjänster kan företaget få 
friskare personal, lägre premier och ett bättre resultat. Premie- 
befrielseförsäkringen kan kombineras med flera andra pro-
dukter och tjänster som bidrar till en friskare personal och ett 
lönsammare företag.

TJÄNSTEPENSIONSPRODUKT 
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Premiebefrielseförsäkring 
– teckningsregler
Premiebefrielseförsäkringen tecknas av arbetsgivaren inom 
ramen för tjänstepension och omfattar anställda i en definierad 
grupp på företaget, förutsatt att de är fullt arbetsföra vid teck-
ningstillfället. Med fullt arbetsför menas att den anställde är i 
tjänst och att ingen form av sjukersättning eller annan ersätt-
ning relaterad till arbetsoförmåga utbetalas av arbetsgivaren, 
Försäkringskassan eller annan part.

Premiebefrielseförsäkring – fakta
» Försäkringen tecknas av företag med minst fem personer  
 i kombination med PlanSjukförsäkring. Vid fristående Pre- 
 miebefrielseförsäkring är lägst antal fem personer.

» Unikt begrepp avseende full arbetsförhet.

» Fem personer eller fler ansluts mot full arbetsförhet upp till  
 nio prisbasbelopp/år.

» Maximalt försäkringsbelopp är 15 prisbasbelopp/år.

» Höjningsrätt enligt godkänd tjänstepensionspolicy.

» Premiebefrielseförsäkringen innehåller ingen klausul för ut- 
 brändhet.

Premiebefrielseförsäkring 
– giltighetstid och ansvar
Försäkringen gäller till dess den försäkrade uppnår den avtalade 
pensionsåldern, dock längst till utgången av den månad den 
försäkrade fyller 67 år. 

Premiebefrielseförsäkringen ger rätt till ersättning när arbets-
förmågan är nedsatt med minst 25 procent utöver karenstiden. 

Premiebefrielseförsäkring – villkor
Försäkringens förköpsinformation och fullständiga villkor hittar 
du på avanza.se. Avsteg från dessa villkor kan förekomma på 
avtalsnivå.

Samtalsstöd
Obalans i livet behöver inte vara arbetsrelaterad. Det kan vara 
andra saker som kan påverka den allmänna hälsan eller arbets-
förmågan. Tjänsten Samtalsstöd omfattar rådgivning, chefsstöd, 
hälsocoaching och individuellt krisstöd. 

Medarbetare och chefer får hjälp oavsett om det handlar om 
konflikter på jobbet, stresshantering, juridiska, ekonomiska eller  
livsstilsrelaterade frågor. Samtalen sker under full sekretess mot 
arbetsgivaren. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

TJÄNSTEPENSIONSPRODUKT

www.euroaccident.se

Vi vill bidra till en trygg och frisk värld 
Trygghet och hälsa hör ihop. På Euro Accident försäkrar vi människors liv, lön och välmående.  
Bra försäkringar och friska medarbetare skapar framgångsrikare företag. Räkna med Euro Accident!

Euro Accident är en del av National General Group och ägs av National General Holdings Corp. (NGHC) som  
är noterade på Nasdaqbörsen. Våra försäkringar kan tecknas via de flesta försäkringsförmedlare i Sverige.


