
                                                         

Ekonomisk trygghet med 
gruppförsäkring 

 

För att du och din familj ska ha ett så bra och heltäckande försäkringsskydd 

som möjligt vid till exempel sjukdom, olycksfall eller dödsfall kan det vara en 

bra idé att komplettera skyddet du får från samhället och från din 

arbetsgivare. Det kan du antingen göra individuellt eller via ditt förbund 

genom en så kallad gruppförsäkring. Gruppförsäkringen innebär att ditt 

förbund har tecknat ett avtal för sina medlemmar och kan på så sätt få mer 

förmånliga villkor än om du hade tecknat motsvarande försäkringar på egen 

hand. Du kan själv skräddarsy vilka delar som ska ingå utifrån din situation 

och dina behov.  



                                                         

 
Trygghet för alla situationer 
I gruppförsäkringen kan du teckna olika typer av försäkringar beroende på vilken situation du 

befinner dig i och vilka behov du har. Här är en sammanställning av de olika skydden och hur de 

kan lämpa sig utifrån en persons livssituation.  

 

 Ensamstående Gift/Sambo Barnfamilj 

Livförsäkring    

Sjukförsäkring    

Sjukkapital    

Olycksfallsförsäkring    

Barnförsäkring    

Livförsäkring 

En livförsäkring är ett skydd som innebär att ett engångsbelopp betalas ut till efterlevande vid 

dödsfall. Du väljer själv vilket försäkringsbelopp som är lämpligt för dig och din familj när du 

ansöker om försäkringen. Förmånstagare till ersättningen är, om du inte anmält något annat till  

försäkringsbolaget, i första hand make eller sambo och därefter den försäkrades arvingar. 

 

I Max Matthiessens upphandlade gruppförsäkring ingår även ett barnskydd där en 

engångssumma betalas ut om barnet skulle avlida.  

 

• Du kan teckna livförsäkring från 6 prisbasbelopp* upp till 50 prisbasbelopp. 

• Barnskydd ingår med 1 prisbasbelopp. 

 

* Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr 

 
 
 



                                                         

Olycksfallsförsäkring 

Ett olycksfall kan alla råka ut för. Försäkringen lämnar ersättning för kostnader som orsakas av 

olycksfall och innehåller även en invaliditetsersättning. Försäkringen gäller dygnet runt och täcker 

alla typer av olycksfall – inga undantag för exempevis riskfyllda sporter. Du väljer själv 

försäkringsbelopp vid ansökan.  

 

 

 

• Ersättning kan bland annat lämnas för behandlings- och läkningstid, 

tandskadekostnader, rehabiliterings-/hjälpmedelskostnader, psykologiskt stöd i 

krissituation och vanprydande ärr.  

• Försäkringen ger tillgång till privat vård som behövs på grund av olycksfallsskada. 

• Invaliditetsersättningens storlek bestäms av försäkringsbeloppet, ålder och 

invaliditetsgrad. 

• Ersättning vid dödsfall betalas ut med ett prisbasbelopp.  

 
Sjukförsäkring 

Efter tre månaders sjukskrivning ger sjukförsäkringen dig ett kompletterande skydd utöver 

ersättningen från Försäkringskassan. Sjukförsäkringen ger dig ersättning i nivå med din lön och 

betalas ut i max 36 månaderr, men längst till 67 års ålder. Om din inkomst ändras behöver du själv 

kontrollera att nivån på din försäkring mostsvarar din lön.  

 

• Du har rätt till ersättning vid minst 25 procents arbetsoförmåga. 

• Sjukersättningen betalas månadsvis efter tre månaders karens och ger dig ersättning i 

nivå med din lön. 

 

Sjukkapitalförsäkring 

En sjukkapitalsförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut för funktionsnedsättning vid 

vissa diagnoser och/eller vid nedsatt arbetsförmåga under minst tre år. Du väljer vilket 

försäkringsbelopp du vill teckna när du ansöker om försäkringen.  

 



                                                         

• Du kan teckna sjukkapital från 6 prisbasbelopp upp till 50 prisbasbelopp 

• En diagnos försäkring på ett prisbasbelopp ingår om du drabbas av en diagnos som 

täcks av försäkringen 

 
Barnförsäkring 

Barnförsäkringen är ett försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom och gäller för dina 

arvsberättigade barn oavsett folkbokföringsadress. Makas/makes/sambos barn omfattas av 

försäkringen om de är folkbokförda på din adress. Du väljer vilket försäkringsbelopp som ska ingå 

när du ansöker om försäkringen.  

 

• Du kan teckna barnförsäkring från 30 prisbasbelopp upp till 50 prisbasbelopp. 

• Ersättning kan bland annat lämnas för medicinsk och ekonomisk invaliditet, vid 

sjukhusvistelse, för vård i hemmet och vanprydande ärr.  

• Vid olycksfall täcks även läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader och 

rehabiliterings-/hjälpmedelskostnader.  

• Ersättning vid dödsfall betalas ut med ett prisbasbelopp.  

 
 
Varför ska jag välja en gruppförsäkring? 

Gruppförsäkring är ett billigt sätt att få ett bra skydd för dig och din familj. All ersättning är fri från 

inkomstskatt och du väljer själv vilka försäkringar som ska ingå. Du kan även teckna en 

livförsäkring, sjukkapitalförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring för din maka/make/sambo. 

 

Fördelar med gruppförsäkring: 

 Lägre premier och bra villkor 

 Enkelt att teckna  

 Betalning kan se både med autogiro/faktura 

 Går att teckna försäkring för familjemedlemmar 

 
 
 



                                                         

Krav för att teckna försäkringarna 

För att få teckna försäkringarna måste du uppfylla kravet på fullt arbetsför. Detta innebär att du: 

 Kan fullgöra ditt 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 

Mer information 

På lansforsakringar.sehals finns allmänt material såsom förköpsinformation, ändrat 

förmånstagarförordnande, skadeblanketter, villkor med mera.



                                                         

  

Välkommen att kontakta oss 
Max Matthiessen är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare. I 130 år har vi hjälpt 

företag och privatpersoner att fatta välgrundade beslut om pensioner, försäkringar och placeringar. Våra 

rådgivare, sakförmedlare och investeringsspecialister har lång erfarenhet av att hjälpa företag och 

privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivning och administration av marknadens 

främsta spar- och försäkringslösningar. Välkommen att läsa mer på maxm.se. 
 

Välkommen att kontakta oss via mail på grupp@maxm.se eller telefon 08-613 03 14. 
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