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ny medlem
Nya medlemmar i SPF omfattas av ett 

premiefritt försäkringsskydd under tre 

månader. Det premiefria försäkrings-

skyddet gäller fr.o.m. den dag ditt per-

sonnummer registrerats i SPFs centrala 

medlemsregister under förutsättning 

att du inte tidigare varit medlem i SPF. 

Försäkringsskyddet består av en 

olycksfallsförsäkring och en livförsäkring 

med ett helt prisbasbelopp som döds-

fallsbelopp dvs. 40.300 kr för år 2007. 

För att kunna omfattas av livförsäk-

ringen krävs att du fyllt 60 år men inte 

70 år och att du inte är inskriven för 

sluten sjukvård.  

Någon vecka efter registreringen av 

ditt medlemskap i SPFs centrala med-

lemsregister får du ett erbjudande, om 

att efter de tre premiefria månaderna 

teckna fortsatt försäkring. 

För att behålla ett obrutet livför-

säkringsskydd efter de tre premiefria 

månaderna, måste du anmäla dig inom 

tiden för dessa tre månaderna.

Du har inte rätt att höja ditt livför-

säkringsbelopp efter tecknandet.  

Anmälan till livförsäkringen måste 

ske senast sex månader efter registre-

ring av medlemskap i förbundets cen-

trala medlemsregister. 

Premien för vald försäkring betalar 

du, efter den premiefria tiden, till när-

maste huvudförfallodag.

Huvudförfallodagar är 1 april och 

1 oktober. Därefter betalar du premien 

halvårsvis via inbetalningskort eller via 

autogiro.

Den som blivit medlem före 60 år 

eller före 65 år får ett nytt erbjudande 

på samma villkor att teckna livförsäk-

ring vid nämnda ålder.

Oberoende av åldern kan anslutning 

alltid ske till olycksfallsförsäkringen.  

medlemsförsäkrin¯en
Omfattar olycksfallsförsäkring och 

livförsäkring.

olycksfallsförsäkrin¯
En olycksfallsskada är den kroppsskada 

som försäkringstagaren ofrivilligt drab-

bas av genom en plötslig yttre händelse 

– olycksfall. Olycksfallsförsäkringen 

betalar ersättning utan avdrag för 

självrisk.

Läkekostnader:
Kostnader för läkarvård, vård på sjuk-

hus samt behandling och hjälpmedel 

föreskrivna av läkare.

Tandskadekostnader:
Ersättning lämnas för nödvändig be-

handling av tandskada vid olycksfalls-

skada. Tugg och bitskada betraktas 

inte som olycksfallsskada.

Resekostnader:
I samband med vård och behandling.

Merkostnader:
Om olycksfallet krävt läkarbehandling 

ersätts personliga tillhörigheter som 

skadats vid olycksfallet upp till 0,5 

prisbasbelopp och oundvikliga mer-

kostnader under den akuta sjukdomsti-

den upp till högst 3 prisbasbelopp.

Rehabiliteringsersättning: 
Invaliditetshjälpmedel och skäliga 

kostnader på högst 2 prisbasbelopp 

ersätts i samband med rehabilitering 

vid olycksfall. 

Akutersättning:
En förutsättning för att ersättning ska 

kunna betalas ut är att den försäk-

rade råkar ut för ett ersättningsbart 

olycksfall som krävt läkarbehandling. 

Dessutom ska olycksfallet ha orsakat 

sjukhusvistelse i minst tre dagar, gips-

behandling eller operation. Om förut-

sättningen är uppfylld utbetalas ersätt-

ning med 2 000 kronor. Ersättningen 

utbetalas endast en gång per olycksfall.

Krisförsäkring:
I olycksfallsförsäkring ingår även kris-

försäkring med rätt till psykologisk 

hjälp och eventuella resekostnader om 

man drabbas av ett traumatiskt tillstånd 

till följd av:

• ersättningsbar olycksfallsskada, 

• rån, hot eller överfall eller

•  nära anhörigs dödsfall (make, maka, 

registrerad partner, sambo eller barn). 

Försäkringen gäller inte om man tillfo-

gas skada av någon inom familjekret-

sen, ej heller till följd av inbrott.

Medicinsk invaliditet pga. olycksfall: 
Invaliditetskapital t.o.m. 64 år högst 

10 prisbasbelopp, mellan 65 och 75 år 

högst 5 prisbasbelopp, från 75 år högst 

4 prisbasbelopp.

Dödsfall pga. olycksfall: 
Vid dödsfall som beror på olycksfall, 

utbetalas ett engångsbelopp på 1,0 

prisbasbelopp till dödsboet.

Så länge man är yrkesverksam har man som regel möjlighet att vara ansluten till en förmånlig 

gruppförsäkring. I samband med pensioneringen försvinner kanske denna möjlighet även 

om behovet finns kvar. Genom medlemsförsäkringen kan du få ett fortsatt försäkringsskydd. 

Du kan då till en mycket förmånlig premie behålla ett försäkringsskydd genom Skandias 

grupp försäkring för medlemmar i SPF –Sveriges Pensionärsförbund.
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livförsäkrin¯
Om försäkringstagaren avlider utbeta-

las det tecknade försäkringsbeloppet 

till den avlidnes dödsbo. Detta utöver 

andra eventuella livförsäkringar.

Försäkringsbelopp 0,5 prisbasbelopp  

Försäkringsbelopp 1,0 prisbasbelopp

premier 2007 till 
1 april 2008
Olycksfallsförsäkring 21 kr/månad

Livförsäkring 0,5 pbb  43 kr/månad

Livförsäkring 1 pbb 86 kr/månad

hur betalar ja¯?
Premieinbetalningen sker med inbe-

talningskort som vi skickar till dig två 

gånger per år eller via autogiro.

Premieavisering
Första aviseringen avser perioden fram 

till förnyelseaviseringen.Förnyelseavi-

seringen sker i mars månad och avser 

perioden april t.o.m. mars. Halvårsavi-

seringen sker i mars för perioden april 

t.o.m. september och i september för 

perioden oktober t.o.m. mars.

vikti¯ information 
som du bör känna till!
Till grund för försäkringen ligger ett 

avtal mellan Skandia och SPF. En förut-

sättning för att den enskilda försäkring-

en ska gälla är att gruppavtalet gäller.

För gruppavtalet och försäkringarna 

tillämpas svensk lag. Denna informa-

tion bygger på lagstiftning som gällde 

vid tidpunkten för informationens 

framställande. Observera att lagstift-

ningen kan komma att ändras.

En grundförutsättning för att anslutas 

till försäkringen är att du vid tecknandet 

har din hemvist i Sverige och är inskriven 

i svensk försäkringskassa. Lämnar du 

SPF kan du inte kvarstå i försäkringen.

Om oriktiga eller ofullständiga upp-

gifter har lämnats kan detta medföra 

att försäkringen inte gäller. Skandia 

kan komma att kontrollera dina upp-

gifter med vårdgivande läkare/sjukhus. 

Önskar du sänka försäkringsbeloppet 

eller säga upp försäkringen ska detta 

ske skriftligen.

Skandia har rätt att under försäk-

ringstiden ändra försäkringsvillkoren. 

Om en sådan ändring sker tillämpas 

de förändrade försäkringsvillkoren 

först vid närmast följande förfallodag. 

Skandia har även rätt att i övrigt ändra 

villkoren under försäkringstiden om 

förutsättningarna för avtalet förändras 

på grund av ändrad lagstiftning. Om ett 

försäkringsfall inträffar regleras detta 

enligt de villkor som gäller när försäk-

ringsfallet inträffar.

Premien för medlemsförsäkringen 

beräknas för ett år i sänder och 

bestäms bland annat på grundval av 

sammansättningen av gruppen med 

försäkringstagare.  Premien beräknas 

för att täcka omkostnader t.ex. för 

försäljning och administration samt för-

väntade skadekostnader. Premien ska 

betalas på förfallodagen. Betalas inte 

premien på förfallodagen kan försäk-

ringen sägas upp. 

Utbetalning från samtliga försäk-

ringar är fria från inkomstskatt. Premien 

för gruppförsäkring får inte dras av i 

självdeklarationen. Livförsäkringen är 

oftast skyddad mot utmätning.

om du har frå¯or är 
du välkommen att 
kontakta:
Vid frågor om försäkringshantering och 

skadereglering:

Skandia Kundservice
Tfn: 020-55 55 00

Fax: 031-81 63 06

E-post: grupp@skandia.se

På skandia.se/spf kan du läsa om för-

säkringen samt hämta blanketter och 

försäkringsvillkor.

Postadress vid frågor om försäkrings-

hantering:

Skandia, Dokumenthantering, R805, 

106 37 Stockholm

Postadress vid frågor om skade-

reglering:

Skandia, Dokumenthantering, R802, 

106 37 Stockholm

Försäkringsgivare för Livförsäkring är:
Livförsäkringsaktiebolaget 

Skandia (publ)

Org.nr: 502019-6365

Säte: Stockholm

103 50 Stockholm

Försäkringsgivare för 
Olycksfallsförsäkring är:
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)

Org.nr: 502017-3083

Säte: Stockholm

103 50 Stockholm

Försäkringsgivarna står under tillsyn av 

Finansinspektionen.
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Adresser och 
telefonnummer

Skandias 
Kundombudsman
Besöksadress: Sveavägen 44, 

103 50 Stockholm

Tfn: 08-788 43 30

Fax: 08-788 20 40

E-post:

kundombudsmannen@skandia.se

Personförsäkringsnämnden
Sveriges Försäkringsförbund

Box 24067, 104 50  Stockholm

Allmänna Reklamationsnämnden 

har en särskild avdelning för för-

säkringsfrågor.

Allmänna 
Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm

Tfn: 08-555 017 00

Konsumenternas försäkringsbyrå 

kan lämna upplysningar i försäk-

ringsfrågor.

Konsumenternas 
Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm

Tfn: 08-22 58 00

Försäkringsärendet kan också 

prövas i allmän svensk domstol.

omprövnin¯ av beslut 
– vart du vänder dig 
om du inte tycker som 
Skandia
I första hand ska du vända dig till din 

handläggare på Skandia. 

Skandias Kundombudsman prövar 

på begäran alla skadeersättningsfrågor 

och klagomål på handläggning av ska-

dor som avser gruppförsäkring.

Personförsäkringsnämnden avger 

på begäran av försäkringstagare eller 

annan ersättningsberättigad rådgivan-

de yttrande inom ramen för lag och gäl-

lande försäkringsvillkor i tvister utom 

rättegång mellan försäkringstagare 

eller annan ersättningsberättigad och 

försäkringsbolag inom sjuk-, olycks-

falls- och livförsäkring.

hantering av 
personupp¯ifter
Personuppgifter som lämnas till Livför-

säkringsaktiebolaget Skandia (publ) 

eller Försäkringsaktiebolaget Skandia 

(publ), som är personuppgiftsansva-

riga, kommer att behandlas av bolaget 

och andra bolag i Skandiakoncernen för 

att bolagen ska kunna fullgöra ingång-

na avtal eller skyldigheter som förelig-

ger enligt lag eller andra författningar. 

Uppgifterna inhämtas normalt direkt 

från den registrerade men kan också 

komma att inhämtas från arbetsgivaren 

eller annan. Uppgifterna kan komma att 

uppdateras genom externa register, till 

exempel Spar.

Uppgifterna kan även komma att 

användas för marknadsanalyser, sta-

tistik och för att utvärdera tjänster 

och produkter. Vidare kan uppgifterna 

komma att användas för att informera 

om Skandiakoncernens tjänster och 

produkter med de begränsningar som 

följer av avtal. Personuppgifter kan för 

angivna ändamål komma att utlämnas 

till bolag i Skandiakoncernen och andra 

företag som bolag i Skandiakoncernen 

samarbetar med såväl inom som utom 

EU- och EES-området. Den som inte 

vill motta adresserade erbjudanden 

kan kontakta bolagets kundtjänst och 

begära s.k. reklamspärr.

Skandiakoncernen kommer vid 

behandlingen av personuppgifter att 

iaktta stor försiktighet för att skydda 

den enskildes personliga integritet. 

Uppgifterna kommer endast att 

göras tillgängliga för personer som 

behöver ha tillgång till uppgifterna 

för att kunna utföra sitt arbete för 

Skandiakoncernens räkning. Dessa 

personer kommer endast att få tillgång 

till uppgifterna i den utsträckning som 

behövs för att de ska kunna utföra sitt 

arbete. 

Bolaget kan komma att spela in eller 

på annat sätt dokumentera den enskil-

des kommunikation med bolaget.

Enligt personuppgiftslagen 

(1998:204) har varje registrerad rätt 

att få information om och rättelse av 

de personuppgifter som registrerats. 

Sådan begäran framställs skriftligen 

till Skandia, 103 50 Stockholm. Märk 

kuvertet ”Information om personupp-

gifter”.

Informationen i denna broschyr om hur Grupp-

försäkring för SPFs medlemmar fun gerar är 

översiktlig. Om du önskar mer utförlig infor-

mation kan du rekvirera Villkor för gruppför-

säkring för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) 

Medlemsförsäkring avtal 9550. Det är detta 

villkor som ligger till grund för skaderegleringen.


