Här fyller du i vilka försäkringar du vill ansöka om. Om du ansöker som partner måste även medlem fylla i sina
uppgifter. Skicka din ansökan i ett ofrankerat kuvert till: Akademikerförsäkring, Svarspost, Kundnummer 110904100, 110
30 Stockholm. Akademikerförsäkring betalar portot.
Kryssa för önskade alternativ
Sjukvårdsförsäkring*

Medlem

Partner

Premie/mån

18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-70 år

155 kr

186 kr

247 kr

422 kr

499 kr

81 kr

93 kr

129 kr

219 kr

259 kr

18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-70 år

8 kr

12 kr

23 kr

42 kr

88 kr

16 kr

24 kr

46 kr

84 kr

176 kr

24 kr

36 kr

69 kr

126 kr

264 kr

750 kr självrisk
Sjukvårdsförsäkringen gäller
året ut som du fyller 70 år.

Remiss

Diagnosförsäkring*

Medlem

Partner

Premie/mån

Ersättningsbelopp: 50 000 kr
Ersättningsbelopp: 100 000 kr

Diagnosförsäkringen gäller
året ut som du fyller 70 år.
Efter 50 års ålder minskas
ersättningen med 25 %.

Ersättningsbelopp: 150 000 kr

Seniorolycksfallsförsäkring

Medlem

Partner

Sjukvårdsförsäkring vid
olycksfall (endast remiss)

Premie/mån

61+ år

Maximal invaliditetsersättning är
600 000 kr. Vid 70 års ålder sänks
beloppet till 200 000 kr.

Maximalt ersättningsbelopp:
600 000 kr

Medlem

Partner

Premie/mån

43 kr

18-59 år

60 + år

28 kr

54 kr

Sjukvårdsförsäkring vid
Olycksfall

* För att beviljas försäkring ska du vara fullt arbetsför.
För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte få sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning
från Försäkringskassan på grund av arbetsoförmåga, exempelvis sjuk- eller rehabiliteringspenning, sjukersättning samt aktivitetsersättning. Man anses
inte heller som fullt arbetsför om man uppbär arbetsskadelivränta eller lönebidragsanställning på grund av hälsoskäl eller har någon av de uppräknade
ersättningsformerna beviljad som vilande.
Du som för närvarande inte är fullt arbetsför kan ansöka om försäkring när du åter varit fullt arbetsför i minst 30 dagar.
Om du ansöker om Diagnosförsäkring eller Sjukvårdsförsäkring behöver du vara fullt arbetsför. Om du ansöker om Seniorolycksfallsförsäkring eller Sjukvård vid
olycksfall räcker det med en underskrift.
Ja, jag är fullt arbetsför.

Ja, jag är fullt arbetsför.

Ja, jag är medveten om att de uppgifter jag har lämnat i denna ansökan ska ligga till grund
för försäkringsavtalet. Jag är medveten om att oriktig eller ofullständig uppgift kan göra
försäkringen ogiltig och försäkrar att de uppgifter jag har lämnat är riktiga. Jag bekräftar
även att jag tagit del av förköpsinformationen inklusive upplysning om behandling av mina
personuppgifter.

Ja, jag är medveten om att de uppgifter jag har lämnat i denna ansökan ska ligga till grund
för försäkringsavtalet. Jag är medveten om att oriktig eller ofullständig uppgift kan göra
försäkringen ogiltig och försäkrar att de uppgifter jag har lämnat är riktiga. Jag bekräftar
även att jag tagit del av förköpsinformationen inklusive upplysning om behandling av mina
personuppgifter.

För- och efternamn (medlem)

För- och efternamn (partner)

Personnummer (medlem)

Personnummer (partner)

Mobiltelefon (medlem)

Mobiltelefon (partner)

E-post (medlem)

E-post (partner)

Underskrift (medlem)

Underskrift (partner)

Ort & datum

Ort & datum

Försäkringen träder i kraft dagen efter den dag då gruppmedlemmen eller medförsäkrad ansökte om försäkringen. Försäkringsgivare för samtliga gruppförsäkringar är Codan Forsikring A/S
genom Trygg-Hansa Försäkring filial, org.nr. 516404-4405.
Så behandlar Trygg-Hansa dina personuppgifter
Trygg-Hansa Försäkring filial är personuppgiftsansvarig för deras behandling av dina personuppgifter. Personuppgifterna kan innehålla information om din hälsa och fackliga tillhörighet.
De behandlar dina personuppgifter för att administrera din försäkring, till exempel för att kunna beräkna premier, betala ut ersättning om du drabbas av en skada samt göra analyser och
beräkningar på statistiskt material. Läs gärna ”Information om behandling av personuppgifter” på trygghansa.se/personuppgifter. Där kan du bland annat se vilka uppgifter som används
för vilka ändamål, vilka parter de delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter. Då du ingår i ett särskilt avtal gäller särskilda villkor och med ändring
av det som står i Information om behandling av personuppgifter kommer Trygg-Hansa aldrig dela dina uppgifter med någon part i marknadsföringssyfte. Om du inte har tillgång till internet
kan du ringa Trygg-Hansas kundservice på 0771-111 110 för att få informationen. Du är alltid välkommen att kontakta deras dataskyddsombud om du har frågor eller vill ha hjälp. Skriv till
dpo@trygghansa.se.

134-2212
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