GRUPPFÖRSÄKRING

Trygghet för hela familjen
Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner och dina barn. Exempelvis kan du få hjälp med ekonomisk ersättning när du ska fokusera på att bli frisk, eller
få hjälp med sjukvårdsrådgivning vid behov av vård. Vill du inte sätta ihop ett eget paket så
har vi redan gjort färdiga paket anpassade efter olika livssituationer.
Vilket försäkringsskydd behöver jag?
Genom samhällets socialförsäkring har du ett
grundläggande skydd i form av bland annat ålderspension, efterlevandepension, sjukförsäkring
och arbetslöshetsförsäkring. Men det är endast ett
grundskydd. Exempelvis täcker sjukförsäkringen
för en månadslön upp till cirka 27 000 kr, därefter ges ingen ersättning. Att komplettera med
Movestics gruppförsäkring ger ett utökat försäkringsskydd och kan underlätta vid svåra situationer.
En stor fördel med gruppförsäkringar är att priset
ofta är lägre än på individuella försäkringar eftersom gruppföreträdaren har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov.

Individuella försäkringar

Gruppförsäkringar

Avtalsförsäkring via
arbetsgivare
Lagstadgad försäkring
från socialförsäkring

Obs!
Din gruppförsäkring sägs upp när du inte längre är med i gruppen. Du har då rätt att teckna en fortsättningsförsäkring inom tre månader från utträdet ur gruppen, om du haft försäkringen i mer än sex månader. Den har
motsvarande innehåll som gruppförsäkringen, men kan ha ett annat pris.
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Vi har gjort det enklare för dig!
Vi har tagit fram tre paket anpassade efter olika livssituationer och som täcker de vanligaste behoven av skydd. Vi beskriver tre olika familjesituationer utformade som försäkringspaket. Det kan hjälpa dig i din behovsanalys. Du kan ansöka om paketen direkt eller välja en
eller flera försäkringar som ingår i respektive paket. Ersättningsnivåer varierar beroende på
inkomstnivå och familjesituation, därför väljer du nivån själv.
Längre fram i broschyren kan du läsa om respektive försäkring.
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Så här ansöker du
om försäkring!
Du ansöker om försäkring
genom att ta kontakt med din
försäkringsförmedlare
eller ansvarig person hos din
arbetsgivare, ditt förbund eller din
förening. De hjälper dig genom att
ta fram det material du behöver
för att ansöka om försäkring.
För fler frågor gällande
försäkringsskyddet kontakta
Movestics kundservice på
telefon 08-120 39 320 eller mejla
på kund@movestic.se

Livförsäkring
Ingår i: Sambo och Barnfamilj

En livförsäkring underlättar
ekonomiskt för dina efterlevande. Du kan själv välja vilket
försäkringsbelopp som passar dig och din familjs behov.
Försäkringsbeloppet betalas ut
till insatt förmånstagare som
ett engångsbelopp.
Du väljer vem som ska få
pengarna genom ett förmånstagarförordnande.
Ersättningen är skattefri.

Johanna, 37 år bor tillsammans med sin man Sven, två barn och hund i ett radhus
utanför Göteborg. Där har de bott i tio år. En dag förändras deras liv när Sven hastigt går bort.
Tidigare hade deras gemensamma ekonomi gjort att de kunde bo i radhuset och
även åka på semester någon gång per år. Nu oroar sig Johanna för hur de ska klara
av att behålla sin levnadsstandard och framförallt bo kvar i radhuset.
En ekonomisk lindring efter Svens bortgång var att han hade två livförsäkringar,
en som hans arbetsgivare hade tecknat och en privat som tecknats hos Movestic
via fackförbundet. De pengar som utbetalades från försäkringarna efter Svens bortgång gjorde att Johanna och barnen kunde bo kvar i radhuset och också spara lite
för framtida semestrar.

Vilken ersättning fick familjen efter Svens bortgång?
Privat livförsäkring via fackförbundet (30 pbb*)

1 332 000 kr

Tjänstegruppliv (6 pbb)

266 400 kr

Barn (2 pbb till respektive barn)

177 600 kr

Totalt

1 776 000 kr

*Prisbasbeloppet (pbb) för 2015 är 44 500 kr (2014: 44 400 kr). Försäkringsbeloppet räknas ut från gällande pbb för att försäkringarnas värde inte ska minska utan följa det allmänna pris- och kostnadsläget från år till år.
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Sjukförsäkring
Ingår i: Singel, Sambo och
Barnfamilj

En sjukförsäkring kompletterar den ersättning
du får från Försäkringskassan vid en sjukskrivning om minst 25 %.
Du får ersättning till 65 år (om inget annat
anges i ditt avtal). Om du fortfarande arbetar
heltid vid 65 år kan du ansöka om försäkringsskydd till du blir 67 år.
Karenstiden är tre månader. Du väljer
ersättningsnivå baserat på din inkomst. Om
din inkomst förändras ska du själv ansöka om
ändring av sjukförsäkringsnivån.
Ersättningen är skattefri.

Elin, 42 år gillar att träna och tycker framförallt om att cykla långdistans. I våras
ramlade Elin under ett träningspass och har därefter varit sjukskriven till 100 % i
väntan på operation.
Elin hade tecknat en gruppsjukförsäkring hos Movestic med ersättning relaterad
till sin lön. Hon jobbar som projektledare och tjänar 32 000 kr i månaden, hon hade
valt 2 100 kr som ersättningsbelopp. Sedan karenstiden på tre månader gått ut har
hon varje månad fått 2 100 kr utbetalt från sin gruppsjukförsäkring.
Ersättningen från försäkringskassan beskattas. Den ersättning som utbetalas från
gruppförsäkringen är däremot fri från inkomstskatt.

Vilken ersättning får Elin?
Försäkringskassan (mellan sjukdag 15-365), före skatt
Gruppsjukförsäkring, skattefritt
Totalt före skatt
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21 534 kr
2 100 kr
23 340 kr/månad

Olycksfallsförsäkring
Ingår i: Singel, Sambo och Barnfamilj

En olycksfallsförsäkring kan ge dig ersättning
för skador som uppstår i samband med en
olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en
kroppsskada som drabbat dig ofrivilligt. För
att skadan ska vara giltig krävs läkarbesök.
Försäkringen gäller dygnet runt. En olycksfallsförsäkring kan ge dig ersättning för:
•
Medicinsk invaliditet (nedsatt
funktionsförmåga)
•
Ekonomisk invaliditet (en varaktig
nedsättning av arbetsförmågan)
•
Tandskadekostnader
•
Resekostnader
•
Rehabiliteringskostnader
•
Terapi
•
Sveda och värk
•
Dödsfall
•
Förstörda kläder
Försäkringsbelopp väljs utifrån den ersättning
du vill ha vid eventuell medicinsk- eller ekonomisk invaliditet. Ersättningen som utbetalas
beror sedan på graden av invaliditet och ålder.
Det försäkringsbelopp du väljer motsvarar
ersättning vid 100 % invaliditet.

Karl, 43 gillar att ta långa promenader tillsammans med sin fru
Camilla. De går ofta och gärna, i både
ur och skur. I vintras bestämde de sig
för att ta en härlig vinterpromenad när
olyckan plötsligt var framme.
Ersättningen är fri från inkomstskatt.
Karl halkade och gled rakt ner i ett dike.
Efteråt konstaterades att han hade råkat
ut för en handledsfraktur på högerhanden som krävde operation och sjukskrivning
i tre veckor. Därefter kunde Karl arbeta som vanligt igen men hade fått en minskad
rörlighet i handleden.
Karl har en gruppolycksfallsförsäkring via sin arbetsgivare med ett försäkringsbelopp på 40 prisbasbelopp.
Vilken ersättning får Karl?
Ersättning för medicinsk invaliditet bedömt till 3 %. Belopp baseras på
försäkringsbeloppet om 40 pbb.
Ersättning för läkarvård och behandling upp till högkostnadsskydd
Ersättning medicin
Ersättning för förstörda glasögon
Totalt

53 280 kr
1 100 kr
400 kr
2 400 kr
58 080 kr

*Prisbasbeloppet (pbb) för 2015 är 44 500 kr (2014: 44 400 kr). Försäkringsbeloppet räknas ut från gällande pbb för att försäkringarnas värde inte ska minska utan följa det allmänna pris- och kostnadsläget från år till år.
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Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Lena, 52 har tillsammans med sin man
Magnus ett landställe ute i skärgården.
Där spenderar de hela somrarna och
njuter av sol och bad.

Försäkringen gäller med samma omfattning som olycksfallsförsäkringen. Till
skillnad från en olycksfallsförsäkring
kan en sjuk- och olycksfallsförsäkring ge
dig ersättning även för nedsatt funktionsförmåga beroende på sjukdom.
Dessutom ger den dig ersättning för
kostnader som uppstår vid sjukdom.
Viktigt att komma ihåg är att den inte ger
dig någon ersättning för arbetsoförmåga
vid sjukskrivning som t.ex. en sjukförsäkring. Istället får du ett engångsbelopp
för nedsatt funktionsförmåga.
Försäkringsbelopp väljs utifrån den
ersättning du vill ha vid eventuell medicinsk- eller ekonomisk invaliditet.
Ersättningen som utbetalas beror sedan
på graden av invaliditet och ålder. Det
försäkringsbelopp du väljer motsvarar
ersättning vid 100 % invaliditet.
Ersättningen är skattefri.

Efter två veckor av semestern börjar Lena känna sig väldigt dålig. Hon får hög feber och det värker i hela kroppen. Efter någon dag inser Magnus att det inte är en
vanlig influensa och ringer ambulans. På sjukhuset konstateras det att Lena har fått
borrelia. Hon blir kvar på sjukhuset i nästan två veckor innan hon kan komma hem.
Lena genomgår rehabilitering men upptäcker att hon fortfarande har problem med
höger arm. Hon har tappat rörlighet i några av fingrarna till följd av sjukdomen.
Lena hade en sjuk- och olycksfallsförsäkring via sin arbetsgivare. Hon hade valt ett
försäkringsbelopp på 40 prisbasbelopp.

Vilken ersättning får Lena?
Ersättning för nedsatt funktionsförmåga bedömt som 3 %
medicinsk invaliditet.
Totalt
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53 280 kr
53 280 kr

Barnförsäkring
Ingår i: Barnfamilj

Försäkringen omfattar samma ersättningsposter för dina barn som sjuk- och
olycksfallsförsäkringen gör. Du betalar
bara en premie oavsett hur många barn du
har. Alla dina barn och barn folkbokförda
på din adress ingår automatiskt i barnförsäkringen, även om de är barn till din
sambo eller registrerade partner.
Försäkringen gäller dygnet runt utan
självrisk. Precis som för olycksfallsförsäkringen ska skadan kräva läkarvård för
att ersättningen ska betalas ut.
Ersättningen är skattefri.

Ellen och Milton var ute och spelade fotboll i trädgården under sommarlovet. Helt
plötsligt hörde mamma Sandra rop på hjälp.
Ellen hade sparkat bollen mot Milton, som föll in i ett träd när han försökte fånga
den. På sjukhuset konstaterades att Milton hade drabbats av hjärnskakning och en
bruten arm.
Senare samma år börjar Ellen få mycket ont i magen. Sandra blir orolig och skickar
henne på en läkarundersökning där det visat sig att Ellen blivit glutenintolerant.
Mamma Sandra hade sedan barnen föddes en barnförsäkring via sin försäkringsförmedlare med ett försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp.
Vilken ersättning fick familjen?
Ersättning för förstörda glasögon (Milton)
Ersättning för förstörda jeans (Milton)
Ersättning för bestående besvär, bedömt till 2 % medicinsk invaliditet, baserat på ett försäkringsbelopp om 50 pbb (Ellen)
Totalt

1 500 kr
300 kr
44 400 kr
46 200 kr

*Prisbasbeloppet (pbb) för 2015 är 44 500 kr (2014: 44 400 kr). Försäkringsbeloppet räknas ut från gällande pbb för att försäkringarnas värde inte ska minska utan följa det allmänna pris- och kostnadsläget från år till år.
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