
 

 

 
 
 
 
 
 

Erbjudandebeskrivning 
 
Gruppförsäkringen ger ett flexibelt och prisvärt försäkringsskydd som delvis kompletterar det 
skydd vi har genom lagar och avtal. Nedan följer en kortfattad beskrivning över de försäkringar 
Länsförsäkringar erbjuder i samarbete med SFM. Mer detaljerad beskrivning finns sedan att läsa 
längre ned samt hur du gör för att teckna 
 
Livförsäkring  
Försäkringsbeloppet utbetalas vid dödsfall fram till 67 års ålder.  
 
Olycksfallsförsäkring heltid/dygnet runt 
 
Försäkringen gäller fram till 67 års ålder 
Försäkringen ersätter både medicinsk- och ekonomisk invaliditet  
 
Sjukförsäkring 
Försäkringen består av tre kompletterande delar och gäller fram till 67 års ålder. Den omfattar 
månatlig sjukförsäkring i upp till 3 år, sjukkapitalförsäkring efter 3 års sjukskrivning samt en 
diagnosförsäkring 
 
Barnförsäkring 
Försäkring gäller fram till och med det år då barnet fyller 25 år 
 
Barnförsäkringen gäller dygnet runt och ger ersättning både vid sjukdom och olycksfall 
 

Vem kan dra nytta av erbjudandet och teckna försäkring? 

Gruppavtalet omfattar 
o Gruppmedlem (GM) 

▪ personer verksamma/anställda i ett medlemsbolag. Anställd som vill ha 
försäkring behöver inte vara förmedlare. 

o Medförsäkrad (MF) 
▪ Make/maka/sambo till försäkrad Gruppmedlem  

o Barn under 25 år 
▪ Barn till försäkrad Gruppmedlem 
▪ Medförsäkrads barn som är folkbokfört hos Gruppmedlemmen 

 
Försäkringen kan köpas av de personer som anges i gruppavtalet. Förutsättningen är att de 
som ska försäkras är fullt arbetsföra, bosatta och folkbokförda i Sverige, eller har sin huvud-
sakliga sysselsättning i Sverige men har sin fasta bosättning i ett annat nordiskt land. 
 
Med fullt arbetsför menar vi den som  

• kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte tar emot eller har rätt till 

ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall 

• inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller 

motsvarande 

• inte varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de senaste tre månaderna.  

 

I vissa fall krävs hälsodeklaration, se punkt 2 i hälsodeklarationen. 

 

 



 

 

 

 

Nyanställda/nya medlemmar 
Från och med första anställningsdagen hos ett medlemsbolag i SFM omfattas ny 
gruppmedlem, som är fullt arbetsför, av ett kostnadsfritt förskydd i tre månader. 
Medförsäkrad och barn kan söka försäkring och får då också ett kostnadsfritt förskydd under 
samma tid som gruppmedlemmen.  
 
Förskyddet gäller för gruppmedlem som inte har fyllt 60 år och omfattar livförsäkring 10 
prisbasbelopp samt olycksfallsförsäkring 30 prisbasbelopp. 
 
För den som har fyllt 60 år, söker högre belopp eller utökning av försäkring krävs att ansökan 
skickas in, att hälsokraven är uppfyllda och att försäkringen blir godkänd av 
Länsförsäkringar. 

Hur gör jag för att teckna försäkring? 

• Vill du teckna försäkring digitalt och signera med bank Id ska du klicka på länken här >> 
Du kommer behöva uppge Avtal 2870, enhet 4360.   
 

• Fyll i en pappersansökan och skicka in den med posten.  
Ansökningarna hittar du här: Övriga gruppförsäkringar >> och Sjukvård >> 
 

• Förköpsinformation du ska läsa: och Sjukvård >> och Övriga gruppförsäkringar >> 

Jag vill veta mer- hur gör jag? 
• Ring direkt till Länsförsäkringars affärsområde Hälsa på telefon 08-588 427 00 och prata 

med någon av handläggarna på deras kundservice. 
 
 

Här kan du läsa mer om de försäkringar som ingår i erbjudandet 
 

Olycksfallsförsäkring 
Med olycksfallsförsäkringen kan du, utan självrisk, få ersättning för kostnader som uppstår i 
samband med olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt och ger bland annat ersättning för 
kostnader och invaliditet. Om du råkar ut för ett olycksfall och behöver använda din försäk-
ring kan du enkelt göra en skadeanmälan via telefon. 
 
Vad ersätter försäkringen? 
Försäkringen betalar ersättning för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Med invaliditet 
menas att olycksfallsskadan medfört en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, så 
kallad medicinsk invaliditet, eller att arbetsförmågan för framtiden minskat med minst 50 
procent till följd av skadan, så kallad ekonomisk invaliditet. 
 
Ersättning lämnas för behandlings- och läkningstid. Kostnader för till exempel skadade glas-
ögon och kläder ersätts med högst 0,5 prisbasbelopp. Övriga merkostnader som uppstår på 
grund av olycksfallsskadan ersätts med högst 3 prisbasbelopp. Vid dödsfall betalar vi ut en 
ersättning på 1 prisbasbelopp till dödsboet. 
 

Livförsäkring med avtrappning 
En livförsäkring är framförallt en trygghet för dina närstående och ett sätt för dig att ta ansvar 
och visa att du bryr dig. Skulle du mot förmodan gå bort i förtid kan en livförsäkring ge dina 
efterlevande ett ekonomiskt andrum för att planera framtiden för familjen. De får då ett en-
gångsbelopp som är helt skattefritt. 
 

http://www.lansforsakringar.se/ansokgruppforsakring
https://www.sfm.se/wp-content/uploads/_mediavault/2019/02/forsplan_2870_gruppliv.pdf
https://www.sfm.se/wp-content/uploads/_mediavault/2019/02/forsplan_2870_sjukvard.pdf
https://www.sfm.se/wp-content/uploads/_mediavault/2019/02/for-och-efterkop-sjukvardsforsakring-10-fler.pdf
https://www.sfm.se/wp-content/uploads/_mediavault/2019/02/for-och-efterkop-gruppforsakring-10-fler.pdf
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Vem får pengarna? 
Om du inte bestämt något annat, betalas beloppet i första hand ut till make/sambo och i 
andra hand till arvingar. Du kan själv välja andra förmånstagare genom att anmäla det till 
Länsförsäkringar. 
 
Hur stort försäkringsbelopp behöver jag? 
Det finns olika belopp att välja mellan. Försäkringsbeloppet minskas från 56 års ålder med 5 
procentenheter per år till lägst 40 procent. Det belopp du behöver är naturligtvis beroende på 
din ekonomiska situation i form av lån, ekonomiska åtaganden och tillgångar. 
 
Fundera igenom hur familjen klarar den ekonomiska situationen vid ett dödsfall, livförsäk-
ringen bör åtminstone räcka till att lösa en del lån på bostaden/fastigheten. Har du andra lån, 
till exempel på bilen? Har du barn som behöver försörjas behövs också ett kapital för deras 
räkning. Har du särkullbarn? Tänk på att de har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälders döds-
fall. 
 
Det ingår även ett barnskydd i livförsäkringen. 
 
Barnskyddet gäller för barn upp till 18 år. Barnskyddet ingår per automatik i livförsäkringen 
oavsett om du har barn eller inte. 
 

Månatlig sjukförsäkring 
Att vara sjuk är ofta även en ekonomisk påfrestning eftersom du förlorar en del av inkomsten 
när du inte kan arbeta fullt ut. Sjukförsäkringen täcker upp en del av inkomstbortfallet. 
Ersättningen är skattefri. 
 
Innehåll i månatlig sjukförsäkring 
Blir du sjukskriven betalar försäkringen sjukersättning månadsvis efter tre månaders karens. 
Ersättning betalas i längst tre år. Du har rätt till ersättning vid minst 25 % arbetsoförmåga. 
Ersättningen beräknas i förhållande till graden av arbetsoförmågan. Du väljer försäkrings-
belopp när du ansöker om försäkring. 
 

Sjukkapitalförsäkring 
Att vara sjuk är ofta även en ekonomisk påfrestning eftersom du förlorar en del av inkomsten 
när du inte kan arbeta fullt ut. Sjukförsäkringen täcker upp en del av inkomstbortfallet. 
Ersättningen är skattefri. 
 

Innehåll i Sjukkapitalförsäkring 

Om du fortfarande inte kan arbeta efter tre års sammanhängande sjukskrivning och din 
arbetsoförmåga är minst 50 % får du ett engångsbelopp för ekonomisk invaliditet. 
 
Välj försäkringsbelopp 
Du väljer försäkringsbelopp när du ansöker om försäkring. Försäkringsbeloppet vid invaliditet 
minskar med fem procentenheter per år från 46 års ålder, men det blir aldrig lägre än 25 %. 
 
Diagnosförsäkring 
Att vara sjuk är ofta även en ekonomisk påfrestning eftersom du förlorar en del av inkomsten 
när du inte kan arbeta fullt ut. Sjukförsäkringen täcker upp en del av inkomstbortfallet. 
Ersättningen är skattefri. 
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Innehåll i diagnosförsäkringen 
Om du drabbas av någon av de sjukdomar som ingår, som till exempel stroke, cancer och 
hjärtinfarkt får du en engångssumma på ett prisbasbelopp. Ersättningen betalas 30 dagar 
efter fastställd diagnos. Alla diagnoser som ingår hittar du i för- och efterköpsinformationen. 
 
Barnförsäkring 
Barn har sämre försäkringsskydd från samhället än vuxna och ofta är de bara försäkrade mot 
olycksfall under skoltid. Vår barnförsäkring gäller däremot både under skoltid och fritid, och 
vid både sjukdom och olycksfall. Skulle ditt barn drabbas har du åtminstone den nödvändiga 
ekonomiska tryggheten. Länsförsäkringars barnförsäkring gäller samtliga barn du har. Har du 
flera barn behövs således enbart en barnförsäkring för att skydda alla barnen. Du väljer för-
säkringsbelopp när du ansöker om försäkring. För att kunna teckna en barnförsäkring måste 
du själv ha en aktiv gruppförsäkring hos Länsförsäkringar. 
 
Innehåll i barnförsäkringen 
Länsförsäkringars gruppbarnförsäkring ger 

• Invaliditetsersättning vid både sjukdom och olycksfall 

• Ersättning för vanprydande ärr 

• Kostnadsbidrag för vård i hemmet 

• Ersättning vid sjukhusvistelse 

• Ersättning för olika typer av kostnader vid olycksfall 

• Ersättning vid dödsfall 

Invaliditetsersättning 
Om barnet får bestående men eller inte har möjlighet att arbeta i framtiden (så kallad 
medicinsk respektive ekonomisk invaliditet) betalas en invaliditetsersättning. Ersättningen 
betalas utifrån det försäkringsbelopp du valde när du köpte försäkringen och invaliditets-
graden. 
 
Köp av barnförsäkringen 
Försäkringen kan köpas för barn som inte fyllt 23 år och bor i Sverige. Försäkringen gäller 
utan självrisk, dygnet runt. Barnförsäkringen slutar gälla vid 25 års ålder. 
 
Sjukvårdsförsäkring  
Sjukvårdsförsäkringen bygger på de tre pusselbitarna förebyggande hälsotjänster, rätt vård i 
rätt tid och effektiv rehabilitering. Grunden i sjukvårdsförsäkringen är att du ska få rätt hjälp 
när du behöver den. Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling ger dig råd och behöver du vård 
bokar de in dig hos någon av de privata vårdgivare som Länsförsäkringar samarbetar med.  
 

Sjukvårdsförsäkringen ersätter kostnader för  

• privat vård, operation och sjukhusvård  
• behandling hos psykolog och psykoterapeut  
• behandling hos fysioterapeut/sjukgymnast/naprapat och kiropraktor  
• behandling hos logoped och dietist  
• resor som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur, och logi  
• vård efter operation – medicinsk rehabilitering  
• hjälpmedel för tillfälligt bruk  
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• hemservice efter operation  
• second opinion – förnyad medicinsk bedömning  
• arbetslivsinriktad rehabilitering, upp till tre prisbasbelopp  
• behandling av beroende och missbruk, med halva kostnaden.  
• ersättning för offentlig vård, om du väljer att vända dig till offentliga vården istället för 

att använda sjukvårdsförsäkringen 

Förebyggande hälsotjänster 
Förebyggande hälsotjänster ingår i försäkringen. Du får tillgång till personligt samtalsstöd, 
chefsstöd, hälsoprofil och hälsoprogram på webben. Läs mer i förköpsinformationen.  

 

Försäkringen gäller utan självrisk för vård på distans: 

• E-vård via Min Doktor 
• psykologbehandling på distans 
• fysioterapibehandling på distans (sjukgymnast) 
• sjukvårdsrådgivning på telefon 

Självrisk för vård och konsultation hos privat vårdgivare  
Försäkringen gäller med självrisk för privat vård. Den betalas vid första konsultationen och är 
750 kronor. Om det går sju månader eller längre, sedan din senaste vårdkontakt genom för-
säkringen och du söker vård för samma besvär igen, betalar du en ny självrisk. 
 
 

SFM:s roll 
SFM är gruppföreträdare för denna försäkring. Syftet är att erbjuda de som tillhör gruppen 
kompletterande försäkringsskydd. SFM är ej försäkringsförmedlare. SFM har ej utrett medlem-
marnas behov. SFM ger inga råd kring dessa försäkringar. Var och en i gruppen ska själv ta 
ställning till om denna behöver ytterligare privat tecknade försäkringar. SFM erhåller ingen er-
sättning från LF eller från premien gruppmedlem betalar.  


