
GARANT Sjukförsäkring
Företagare är en grupp som ofta får låg ersättning vid långvarig sjukdom.

Anställda, i både privat och offentlig verksamhet, har olika trygghetsavtal medan egenföretagare i regel saknar skydd utöver vad 

den allmänna sjukförsäkringen ger. 

Med GARANT Sjukförsäkring minskar du inkomstbortfallet om du blir sjuk. Försäkringen kan vara ett viktigt komplement till 

GARANT GrundPlus som tillsammans ger ett omfattande skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall.

GARANT Sjukförsäkring består av tre kompletterande delar, du väljer själv vilka delar du vill köpa.
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Har du frågor eller vill teckna GARANT Sjukförsäkring?  

Kontakta gärna oss! 

Företagarna Försäkringar: foretagarna.se/forsakringar

E-post: personforsakring@foretagarna.se

Tel: 08 - 406 17 77

GARANT Sjukförsäkring erbjuds i samarbete med:

GARANT Sjukförsäkring:

• Utfallande belopp är fria från 
inkomstskatt, premien är 
inte avdragsgill

• Nya medlemmar under 
50 år har möjlighet att 
teckna inkomstskydd med 
månadsersättning på 1 500 
kronor, sjukkapitalförsäkring 
10 prisbasbelopp och 
diagnosförsäkring utan 
hälsodeklaration. Det 
enda kravet är att du är 
fullt arbetsför och tecknar 
försäkringen inom tre 
månader från att du blev 
medlem. Är du 50-63 år eller 
önskar teckna högre belopp 
behöver du fylla i några 
enkla frågor om din hälsa. 
Om du inte är fullt arbetsför 
har du ändå möjlighet att 
teckna diagnosförsäkringen.
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Inkomstskydd

Ger ett inkomsttillskott vid långvarig 

arbetsoförmåga som varat mer än  

3 månader. Ersättning lämnas som längst 

under tre år och är beroende av graden 

av arbetsoförmåga, som minst måste 

vara 25 procent. 

Sjukkapitalförsäkring

Ger ett engångsbelopp efter tre års 

arbetsoförmåga till minst 50 procent.  

Försäkringsbeloppet minskas med fem 

procentenheter per år från 46 års ålder, 

men det blir aldrig lägre än 25 procent.

Diagnosförsäkring

Ger en engångssumma på 1 prisbas-

belopp om du drabbas av någon av de 

diagnoser som ingår, exempelvis stroke, 

cancer och hjärtinfarkt. Ersättningen 

betalas 30 dagar efter fastställd diagnos. 

Diagnoserna som ingår kan du läsa om i 

för- och efterköpsinformationen.

GARANT Sjukförsäkring kan tecknas 

av dig som är företagare, medlem i 

Företagarna och är mellan 16 och 63 år. 

Försäkringen gäller längst till 65 år. 

GARANT Inkomstskydd, utbetalas som längst i 36 månader 

Pris per person i kronor per månad 1500 kr 3500 kr 4500 kr

18-39 år       9 20 29

40-55 år     25 58 79

56-60 år     35 80 106

60-65 år     39 91 126

GARANT Sjukkapital, utbetalas efter 36 månaders sjukskrivning 

Pris per person i kronor per månad 10 pbb 30 pbb 50 pbb

18-39 år       28 80 132

40-55 år     40 113 185

56-60 år     44 126 209

60-65 år     44 126 209

GARANT Diagnos, utbetalas 30 dagar efter fastställd diagnos

Pris per person i kronor per månad  1 pbb

18-39 år        12

40-55 år      25

56-60 år      43

60-65 år      75


