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Detta är inget villkor - För fullständig information se gällande villkor vilket du finner på direkt.sakra.se/sakrapersonskydd
För mer information kontakta din försäkringsförmedlare i Säkra
Se viktig information nedan
Vid anslutning av ny personal på befintlig försäkring skall detta
anmälas snarast, dock senast inom 3 månader från
anställningsdagen. Sker detta senare ansluts den anställde från den
dag anmälan inkommer till Säkra Direkt AB. Samma regler gäller vid
avslut av försäkring.
Information om på- och avanmälningar av personal ska lämnas från
företagets ansvarige till er förmedlare. Ange alltid:
• Företagsnamn
• Datum för anställning eller
anställningens upphörande
• Org.nr
• Enligt villkoret intygande om full
• Namn på anställd
arbetsförhet *
• Pers.nr på anställd
För att vi som företrädare för försäkringsgivaren, ska kunna ge er
och era anställda en så bra och snabb service som möjligt behöver vi
kontinuerligt få information när anställda börjar och slutar i
företaget.

När vi får meddelande om att anställd (som varit anställd i företaget minst
6 månader) slutar i företaget skickar vi ut erbjudande om fortsatt
försäkring. Försäkrad måste tacka ja till fortsatt försäkring snarast i
samband med anställningens upphörande dock senast inom 3 månader
från sista anställningsdagen.

Hur gäller försäkringen
Försäkringen gäller dygnet runt. Ersättning lämnas bl.a. för skäliga
och nödvändiga kostnader (läke-, tandskade-, rese-, rehabiliteringsoch merkostnader samt för invaliditet) till följd av olycksfallet. Dock
ersätts inte kostnader som uppstår utanför Norden.

Slutålder
Försäkringen gäller till utgången av den månad du fyller 70 år.

Definition av begreppet olycksfall
En olycksfallsskada är den kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för
genom en plötslig, ofrivillig händelse. Händelsen skall vara oförutsedd
och inträffa vid en tidpunkt och plats som är identifierbar.
Kroppsskada som uppkommer genom värmeslag, solsting eller
förfrysning, samt borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett
jämställs med olycksfallsskada. Någon av de ovan angivna
händelserna bedöms inträffade den dag då symptom först visade sig.

Försäkringsgivare
För livförsäkring är försäkringsgivaren Swiss Life Luxembourg S.A
med bindande nummer B1511 220034TL och, för övriga produkter
60%, hos SI Insurance (Europe) SA (SIIE), 40% Axis Speciality Europe
SE med bindande nummer B 1844 220035KG. Försäkringsgivarna företräds
av Säkra Direkt AB.

* Definition full arbetsförhet:
Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan
inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från
Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan
avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning,
tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på
grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att
arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller
vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning
inte är beviljad.

Skatteeffekt
Försäkringen är av skattekategori K

