
 
 

2021 12 – 2022 12 

Till dig som är nyanställd  
 
Är du nyanställd, fullt arbetsför* och under 60 år har du rätt till kostnadsfritt försäkringsskydd i 90 dagar 
räknat från ditt anställningsdatum. Förmånliga villkor gäller också för dig som är 60 år eller äldre men du 
skall då svara på frågorna i hälsodeklarationen. Detsamma gäller medförsäkrad. Försäkringsskyddet gäller 
under förutsättning att försäkringen kan beviljas enligt Euro Accidents hälsoprövningsregler.  

Är du nyanställd omfattas du från anställningsdagen och tre månader framåt av det kostnadsfria 
grundskyddet bestående av: 

• Livförsäkring med barnskydd, 10 prisbasbelopp* 
 

• Olycksfallsförsäkring, 20 prisbasbelopp* 
 

• Sjukförsäkring, 1 500 kr/månad 
*) 2022 är ett prisbasbelopp 48 300 kr 

Vill du söka högre belopp och/eller andra försäkringsmoment än ovan, för dig själv eller för din make/maka, 
registrerad partner eller sambo, använder du den bifogade ansökan och svarar på de hälsofrågor som 
finns. 

För att söka högre belopp i Olycksfalls- respektive Sjukförsäkringen behöver du endast besvara fråga 1 på 
hälsodeklarationen, intygande om full arbetsförhet.  Även dessa moment blir kostnadsfria under 
motsvarande tid. 

För att vara försäkrad efter denna gratisperiod måste ansökan skickas in. Önskar du högre belopp/fler 
försäkringar än ovan grundskydd skall du besvara hälsodeklarationen. I annat fall räcker det att 
besvara fråga 1 i hälsodeklarationen. 

OBS! Beroende på svaren i hälsodeklarationen kan det bli så att du inte får det skydd som överstiger 
ovanstående grundskydd. Du har dock alltid rätt till grundskyddet om du är fullt arbetsför. 

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. Med Försäkringskassan och 
ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna. 

Betalning 
Efter den kostnadsfria perioden fortsätter din försäkring och premien, vars storlek är beroende av din ålder, 
betalas genom autogiro alt faktura. 

Om du slutar hos oss efter att ha varit försäkrad i minst sex månader, har du möjlighet att teckna 
fortsättningsförsäkring. Du har möjlighet att under samma förutsättningar teckna seniorförsäkring om du 
pensioneras. 

På hemsidan www.euroaccident.se/maxkund finns Försäkringsvillkor och alla nödvändiga blanketter såsom 
t.ex. Särskilt förmånstagarförordnande och skadeanmälningsblanketter samt Fortsättnings- och 
Seniorförsäkring.  

Med vänlig hälsning HR  
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