GARANT Tjänstegruppliv

GARANT Tjänstegruppliv
Ge dina anställdas familjer lite extra trygghet.

Företag utan kollektivavtal som också vill erbjuda tjänstegrupplivförsäkring kan teckna GARANT Tjänstegruppliv.
Med försäkringen får du själv och dina anställda tjänstemän en livförsäkring som motsvarar kollektivavtalens
tjänstegrupplivförsäkring. Försäkringen ger de anhöriga ett engångsbelopp om den som är försäkrad avlider.

Försäkringsbeloppet är sex prisbasbelopp, och minskar

en ordinarie arbetstid, i genomsnitt per månad, på minst

med ett halvt prisbasbelopp per år från det året den

åtta timmar per helgfri vecka.

försäkrade fyller 55.

Hela försäkringsbeloppet betalas ut till förmånstagare
om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid på minst
16 timmar per helgfri vecka. Halvt försäkringsbelopp
betalas ut till förmånstagare om den försäkrade hade

Förmånstagare är i första hand make eller sambo, i andra
hand (om make/sambo saknas) den försäkrades arvingar.
För ändring av förmånstagare, fyll i blanketten som du
hittar på lansforsakringar.se/halsa, under rubriken
“Företag med 1-9 anställda”.

Några viktiga begränsningar

Barntillägg i Tjänstegrupplivförsäkringen

Försäkringarna lämnar inte ersättning för kostnader
som ersätts på annat sätt enligt lag, konvention,
författning, kollektivavtal, annan försäkring (ex trafikeller arbetsskadeförsäkring) eller från kommun, landsting

Barntillägget efterlämnar gruppmedlemmen

eller staten. Läs om ytterligare begränsningar

arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte
har fyllt 20 år, betalas ett barntillägg på upp till
två prisbasbelopp.

i försäkringsvillkoret.
Månadspremie 39 kronor per anställd
Vem kan försäkras?

Försäkringarna kan köpas av företag för anställda tjänstemän som är fullt arbetsföra, är bosatta och folkbokförda
i Sverige, eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men sin fasta bosättning i ett annat nordiskt land.
Med fullt arbetsför menar vi den som:
• 	Inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete,
lönebidragsanställning eller motsvarande.

Den som anställs med lönebidrag som är beslutad av Arbetsförmedlingen får försäkras utan krav på att vara fullt arbetsför.
Detta är endast en kortfattad beskrivning. Fullständig information finns i villkor och för- och efterköpsinformation på:
foretagarna.se/forsakringar

Har du frågor eller vill teckna GARANT Tjänstegruppliv?
Kontakta gärna oss!
Företagarna Försäkringar: foretagarna.se/forsakringar
E-post: personforsakring@foretagarna.se
Tel: 08 - 406 17 77

GARANT Tjänstegruppliv erbjuds i samarbete med:

20211014

• 	Kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte tar
emot eller har rätt till ersättning som har samband med
sjukdom eller olycksfall.

