2019 06 01 – 2020 05 31

Erbjudande-Frivillig gruppförsäkring
Din arbetsgivare har utsett Max Matthiessen till din rådgivare inom pensioner,
försäkringar och sparande. Genom vårt samarbete får du tillgång till en
förmånlig gruppförsäkring. Försäkringen är frivillig och du tecknar den via oss
på Max Matthiessen. Är du nyanställd och fullt arbetsför har du dessutom rätt
till ett kostnadsfritt försäkringsskydd under dina tre första
anställningsmånader. Anställningen ska vara minst 6 månader i följd och du
ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige.

Kostnadsfritt försäkringsskydd för nyanställd
Det kostnadsfria försäkringsskyddet gäller dina första tre anställningsmånader och innehåller
följande delar:
 Livförsäkring 10 prisbasbelopp**
 Trygghetskapital 10 prisbasbelopp
 Sjukförsäkring med det försäkringsbelopp som motsvarar din lönenivå
 Olycksfallsförsäkring för vuxna 30 prisbasbelopp
** Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr

För att vara försäkrad efter denna gratisperiod måste ansökan ha skickats in och fråga 1 i
hälsodeklarationen besvarats.
Du kan läsa mer om de olika försäkringarna och vad som ingår i broschyren ”Ekonomisk
Trygghet med Gruppförsäkring”.

Om du önskar utöka försäkringsskyddet
Väljer du att utöka det försäkringsskydd som ingår i förskyddet, är även detta kostnadsfritt
under de första tre månaderna. Markera med ett kryss i bifogad ansökningsblankett de
försäkringar du vill teckna för dig och din familj samt fyll i hälsodeklarationen på baksidan.
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Ansökan skickas sedan till:
Max Matthiessen AB, Grupp Liv, Box 5908, 114 89 Stockholm
Efter de första tre månadernas kostnadsfria förskydd, kommer försäkringarna att dras via
din lön enligt de premier som framgår på ansökan. Du kan närsomhelst avsluta dina
försäkringar.

*Fullt arbetsför
Med fullt arbetsför menas att du:
•

kan fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag

•

inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller
funktionshinder. eller har vilande sådan ersättning

•

inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.

Om du slutar hos din arbetsgivare
Om du slutar hos din arbetsgivare och har haft en gruppförsäkring under minst sex månader,
kan du teckna en fortsättningsförsäkring eller vid pensionering en seniorförsäkring. Ingen av
dem kräver en ny hälsodeklaration men du behöver skicka in ansökan inom tre månader från
det att du slutar.

Mer information, förköpsinformation m.m.
På www.lansforsakringar.se/uig finns allmänt material såsom ändrat
förmånstagarförordnande, skadeblanketter med mera. Ert företagsspecifika material finns
på intranätet.

Kontakta oss
Tveka inte att kontakta Max Matthiessens kundservice vi e-post på grupp@maxm.se eller
telefon 08-613 03 14 om du har några frågor.
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