Om din TryggPlan
ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING
AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN

(Uppdaterade per 2015-01-01)

Viktigt att veta om din TryggPlan
I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensionspaket
TryggPlan. I texten har vi valt att vända oss till den försäkrade. Den försäkrade
kan antingen vara en anställd som har fått en TryggPlan via sin arbetsgivare, eller
en näringsidkare som har tecknat en TryggPlan som en pensionsplan till sig själv.
Innehållet gäller dock både den försäkrade och ägaren till försäkringen.
Vi har delat in häftet i tre delar. Den första delen beskriver TryggPlan och
tjänstepension i stora drag. Den andra delen består av en sammanfattande
information om de viktigaste delarna i försäkringsvillkoren. Tredje delen består av
en alfabetiskt ordnad ordlista.
OBS! Det är viktigt att tänka på att denna information inte kan jämställas
med fullständiga försäkringsvillkor!

För dig som vill ta del av våra fullständiga villkor
De fullständiga försäkringsvillkoren kan du beställa hos vårt Kundcenter, antingen
via vår hemsida www.seb.se/forsakringsvillkor eller på telefon 077–11 11 800
(privatpersoner) eller 077–43 10 00 (företag). På ditt pensionsbesked ser du alltid
vilket villkor du omfattas av.
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Del 1 – Allmän beskrivning av TryggPlan
1.1 Vad är TryggPlan?
TryggPlan är ett tjänstepensionspaket som oftast tecknas och betalas av arbetsgivaren. Du är då
försäkrad medan din arbetsgivare är ägare. Om du själv är näringsidkare tecknar du TryggPlan som en
pensionsplan till dig själv, och då är du själv både försäkrad och ägare.
Pensionspolicyn ser olika ut för olika företag, men generellt består en tjänstepension av såväl
sparande till ålderspension, som ekonomiskt skydd vid sjukskrivning, liksom skydd för din familj om
något skulle hända dig.
Kan innehålla flera olika delar
Huvuddelen i TryggPlan är oftast ålderspensionen. Det är ett pensionssparande som är tänkt att
komplettera den allmänna pension du får från staten när du slutar arbeta. Därutöver kan din TryggPlan
även innehålla delarna; sjukförsäkring, familjepension, premiebefrielse, vårdförsäkring, tjänstegrupp
livförsäkring och olycksfallsförsäkring.
Det är ägaren som bestämmer vilka olika delar din TryggPlan ska innehålla. Undantaget är
familjepension, som du själv kan välja att koppla till din TryggPlan om du har ålderpensionsdelen.
Hälsodeklaration
För att kunna teckna sjukförsäkring, familjepension, premiebefrielseförsäkring och vårdförsäkring
måste du i de flesta fall först fylla i en hälsodeklaration. Det kan hända att du får inskränkningar eller
speciella klausuler i din försäkring med anledning av de uppgifter du lämnat i din hälsodeklaration.
Tänk på att se över din försäkring
Det är viktigt att du tänker på att se över din TryggPlan med jämna mellanrum. Du kan till exempel
behöva göra förändringar i samband med att dina familjeförhållanden förändras. Placerar du hela eller
delar av din ålderspension i en fondförsäkring är det också bra att se över dina fondval med jämna
mellanrum.

1.2 Vad är tjänstepension och hur hänger den ihop med resten av
pensionssystemet?
För de flesta kommer den allmänna pensionen att vara betydligt lägre än slutlönen. Men du som har
en TryggPlan med spardel har det bättre förspänt eftersom du även kommer att få pension härifrån.
Kanske har du dessutom ett eget privat pensionssparande? Pengarna läggs ihop och blir din totala
pension. Din pension kan komma från tre olika håll:
1.	Allmän pension – den lagstadgade pensionen
Från det allmänna pensionssystemet får vi alla pension enligt lag. Pensionen finansieras bland annat
genom avgifter som arbetsgivaren betalar och genom egenavgifter som dras direkt från din lön till
sammans med skatten. Den allmänna pensionen tjänar du ihop till under hela ditt yrkesverksamma
liv, men bara på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomster därutöver får du inte
någon pension från det allmänna pensionssystemet. Pensionen kommer att inkomstbeskattas vid
utbetalning och du kan börja ta ut den från 61 års ålder.
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En liten del av den allmänna pensionen, Premiepensionen, kan du själv påverka. Totalt 2,5 procent
av dina avsättningar till den allmänna pensionen går till din premiepension, och du väljer själv hur
dessa pengar ska förvaltas. Den resterande delen av den allmänna pensionen, Inkomstpensionen, kan
du inte påverka själv, förutom att försöka arbeta så många år som möjligt.
I det orange kuvertet som du får från Pensionsmyndigheten varje år kan du få en uppfattning om
hur stor just din lagstadgade pension kan bli.
2. Tjänstepension från arbetsgivaren – som t. ex. din TryggPlan
Som ett komplement till den lagstadgade pensionen har din arbetsgivare köpt en tjänstepension
till dig som heter TryggPlan. Pensionspolicyn ser olika ut för olika företag, men generellt består
en tjänstepension av såväl sparande till ålderspension, som ekonomiskt skydd vid sjukskrivning,
liksom skydd för din familj om något skulle hända dig. Din tjänstepension kan tidigast betalas ut
från 55 års ålder och den kommer, precis som den lagstadgade pensionen, att inkomstbeskattas vid
utbetalningen.
Har du som näringsidkare köpt en TryggPlan till dig själv räknas denna som ett privat
pensionssparande, se punkt 3 nedan.
3.	Privat pension – eget sparande för den som kan och vill
Du som kan och vill har även möjlighet att komplettera din kommande pension med ett privat
pensionssparande. Det kan vara nödvändigt om du vill behålla en fortsatt god inkomstnivå även när
du blir pensionär. Särskilt viktigt är det om du vill gå i pension tidigt. Det egna pensionssparandet kan
tidigast betalas ut från 55 års ålder. Sparandet är avdragsgillt inom vissa ramar och utbetalningarna
inkomstbeskattas.

1.3 Vilka olika delar kan en TryggPlan innehålla?
Här nedan berättar vi kort om de olika delar som din TryggPlan kan innehålla. Läs mer om varje del i
villkorssammanfattningen.
Ålderspension
Detta är oftast huvuddelen i din TryggPlan – sparandet till din pension. Här kan du själv välja om du
vill placera dina pengar i en fondförsäkring med eller utan garanterat belopp. I vissa fall kan du även
välja att placera pengarna i en traditionell försäkring.
Fondförsäkring med eller utan garanterat belopp
Inom TryggPlan kan sparandet i fondförsäkring helt eller delvis gälla med ett garanterat belopp. Du
bestämmer själv från tid till annan hur stor del av försäkringen som ska gälla med ett garanterat
belopp.
Till den del fondförsäkringen gäller utan garanterat belopp kan du själv påverka storleken på
din framtida pension genom att välja vilka fonder du vill placera pengarna i. Du kan även överlåta
förvaltningen till erfarna förvaltare genom att teckna en fondplaceringstjänst. Att placera pengar i
aktiefonder innebär alltid en viss risk, eftersom börsen både kan gå upp och ner, men historiskt sett
har fonder visat sig vara ett bra alternativ för långsiktiga placeringar.
Till den del fondförsäkringen gäller med ett garanterat belopp kan du inte själv välja fonder, det
sköts av professionella förvaltare. Har du valt att fondförsäkringen ska gälla med ett garanterat belopp
5

kan du känna dig trygg eftersom du alltid är garanterad att få tillbaka minst 90 procent av dina insatta
pengar, efter avgifter och före skatt. Samtidigt har du ändå kvar möjligheten att på lång sikt kunna ta
del av börsuppgångar.
Traditionell försäkring
Om du kan välja att spara i traditionell försäkring eller inte styrs av det avtal som din försäkring ligger
inom. Det går inte längre att nyteckna traditionell försäkring hos oss. Men om din TryggPlan tillhör ett
avtal som tecknades när nyteckning var möjligt, kan det hända att du kan placera dina sparpengar i
traditionell försäkring. Hör av dig till din försäkringsrådgivare eller försäkringsför- medlare, eller till vår
Kundservice, om du är osäker på hur det förhåller sig för din del.
En traditionell försäkring är ett sparande med garanterad avkastning. Du väljer inte själv hur
pengarna placeras, utan det sköts av professionella förvaltare. Sparandet placeras i något som kan
liknas vid en blandfond, en portfölj av aktier och räntebärande värdepapper. Utöver den garanterade
avkastningen finns även möjlighet till extra avkastning.
Sjukförsäkring
Om du blir sjuk och inte kan arbeta ger denna försäkring löpande kompensation för minskad inkomst.
För att få ersättning från försäkringen måste din arbetsförmåga vara nedsatt med minst 25 procent på
grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen har normalt 3 månaders karenstid, vilket innebär att du
får ersättning från och med den fjärde månaden.
Familjepension
Familjepension är en försäkring som ger löpande ersättning till din familj om du skulle avlida. Du väljer
själv om du vill koppla en familjepension till din TryggPlan och hur stort försäkringsbelopp du i så fall
vill ha.
Premiebefrielseförsäkring
Om du blir sjuk och inte kan arbeta betalar denna försäkring premien till ålderspensionen och/
eller familjepensionen i din TryggPlan under tiden. För att premiebefrielsen ska träda in och betala
premierna måste din arbetsförmåga vara nedsatt med minst 25 procent på grund av sjukdom eller
olycksfall. Försäkringen har 3 månaders karenstid, vilket innebär att premierna betalas först från och
med den fjärde månaden.
Vårdförsäkring
Med en vårdförsäkring i din TryggPlan får du snabbt hjälp till rätt vård. Du kan även få ersättning för
dina sjukvårdskostnader. Försäkringen finns i tre olika omfattningar; Vårdförsäkring, Vårdförsäkring
Extra och Vårdförsäkring Kollektiv. Skillnaden mellan de olika varianterna är hur många olika delar
som ingår och hur stor ersättning som betalas ut.
TGL – Tjänstegrupplivförsäkring
Denna försäkring ger din familj, eller annan förmånstagare, en engångsutbetalning om du skulle
avlida. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att du är fullt arbetsför när du tecknar
försäkringen.
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Olycksfallsförsäkring
Denna försäkring kan ge dig ekonomisk ersättning om du skulle råka ut för ett olycksfall som leder till
kostnader eller invaliditet, oavsett om olycksfallet sker under arbetstid eller på fritiden. Försäkringen
gäller utan hälsokrav. Försäkringen erbjuds i samarbete med Trygg-Hansa som är försäkringsgivare.

1.4 Om du har frågor eller inte är nöjd
Om du har frågor om din TryggPlan är du alltid välkommen att höra av dig till din försäkringsrådgivare
eller försäkringsförmedlare. Du är också välkommen att ringa Kundcenter på telefon 077–11 11 800
(privatpersoner) eller 077–43 10 00 (företag).
Om du inte är nöjd
Vår strävan är att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Skulle du ändå känna dig missnöjd vill
vi gärna att du kontaktar den person eller avdelning som du tidigare har varit i kontakt med. Kanske
handlar det om ett rent missförstånd eller att all fakta inte har kommit fram.
Räcker inte detta är du alltid välkommen att inom skälig tid vända dig till Kundrelationer inom
Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.
SEB Kundrelationer, Pension & Försäkring, 106 40 Stockholm, kundrelationerpension@seb.se
När det gäller olycksfallsförsäkringen ska du kontakta Trygg-Hansa, 106 26 Stockholm, telefon
0771-111 690.
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Del 2 – Sammanfattande information om de viktigaste
delarna i försäkringsvillkoren
2.1 Viktigt att veta!
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Förutsättningar

För försäkringarna gäller vad som anges i TryggPlan-avtalet,
den försäkrades individuella val och övriga blanketter avseende
tecknande, ändring eller komplettering av försäkringsavtalet. Vidare
gäller vad som anges i pensionsbeskedet, de allmänna villkoren
för TryggPlan, vårdförsäkring, TGL och olycksfallsförsäkring samt,
beträffande fondförsäkring, fondbestämmelserna för de fonder där de
inbetalda premierna är placerade.

Ändring av
försäkringsvillkoren

SEB Trygg Liv och Trygg-Hansa har rätt att ändra försäkringsvillkoren
bl.a. när det blir nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning,
myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning.

Oriktiga eller ofullständiga uppgifter

Det är mycket viktigt att fullständiga och korrekta uppgifter lämnas
såväl i samband med tecknande eller ändring av försäkring som vid
försäkringsfall.
Observera! Om det i efterhand visar sig att det har lämnats
ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan försäkringen i enlighet med
lagstiftning bli helt eller delvis ogiltig.

Risk som inte är
normal

Vid förhöjd försäkringsrisk kan SEB Trygg Liv, beträffande familjepension, premiebefrielse, sjukförsäkring och vårdförsäkring, höja
premien enligt aktuella riktlinjer och/eller införa inskränkningar i
försäkringens giltighet, s.k. klausuler.
Observera! Med undantag för momentet rehabilitering i vårdförsäkring gäller en klausul alltid hela försäkringen.

Force Majeure

SEB Trygg Liv och Trygg-Hansa är inte ansvarigt för sådan skada som
beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, terrorhandling
eller konfliktåtgärd på arbetsmarknaden. SEB Trygg Liv är inte
heller ansvarigt för sådan skada som uppstår i samband med köp
och försäljning av fondandelar och som beror på fel i datasystem,
dataprogram eller annan teknisk utrustning.

Begränsningar

Det finns begränsningar i SEB Trygg Livs och Trygg-Hansas
ansvar vid självmord, missbruk eller kriminell handling, uppsåtligt
framkallande av försäkringsfall eller eget vållande, vistelse utom
Norden, krigstillstånd i Sverige, deltagande i främmande krig eller
politiska oroligheter utom Sverige, vistelse utom Sverige vid krig
eller krigsliknande oroligheter samt atomkärnprocess. För SEB

Trygg Liv gäller även begränsningar vid flygning och särskilt riskfylld
verksamhet samt att SEB Trygg Liv inte ansvarar för ett depåinstituts
utförande av sin verksamhet och inte heller för en vårdgivares
utförande av vård.
Därutöver finns begränsningar i SEB Trygg Livs ansvar vid
särskilda sjukdomar avseende näringsidkare och huvuddelägare.
Inskränkningen i försäkringarna innebär att dessa inte gäller för den
försäkrades arbetsoförmåga som kan anses bero på
• psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar,
• utbrändhet,
• ålders- eller förslitningsrelaterade sjukdomar i muskeloskeletala
systemet och bindväven,
• fibromyalgi, eller sjukdomar som har ett medicinskt samband
med dessa, om sjukdomen påvisas av en läkare inom 18 månader
från den tidpunkt då försäkringen trädde i kraft eller senast
återupptogs. Begränsningen avseende särskilda sjukdomar gäller
inte avseende vårdförsäkring.

2.2 Allmän information
Parter

Försäkringsgivare kan vara Fondförsäkringsaktiebolaget SEB
Trygg Liv, 516401-8243, (”Fondförsäkringsaktiebolaget”), eller Gamla
Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ),
516401-6536, (”Gamla Liv”), nedan var för sig kallat SEB Trygg Liv, om
inte annat särskilt angivits. Det framgår av försäkringshandlingarna
vilket bolag som är försäkringsgivare för respektive försäkring.
Beträffande olycksfallsförsäkring är dock Trygg-Hansa
Försäkringsaktiebolag, 516401-7799 försäkringsgivare.
Försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtalet med
försäkringsgivare om att helt eller delvis trygga enligt TryggPlan
utfästa förmåner med försäkring i SEB Trygg Liv och/ eller TryggHansa. Försäkringstagaren är även den som äger försäkringen.
När en arbetsgivare har tecknat försäkringarna är denne normalt
försäkringstagare.

Tillämplig lag

Som huvudregel gäller svensk allmän lag för försäkringarna.

Pensionsförsäkring

Försäkring avseende ålderspension och familjepension, sjukförsäkring
samt premiebefrielseförsäkring tillhörande dessa försäkringar är
pensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen. Förfogande med
försäkringarna får inte ske i strid med inkomstskattelagen. Det
innebär bl.a. att försäkringarna inte får pantsättas. SEB Trygg Liv
ska lämna sådana kontrolluppgifter som enligt 15, 22 och 23 kap
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska lämnas om pensionsförsäkring.

9

Återförsäkring

Om SEB Trygg Liv enligt tillämpade regler ska återförsäkra en viss del
av en försäkring på grund av försäkringens storlek, gäller särskilda
regler för ikraftträdande och ändring av försäkring m.m.

Principen för
vinstdelning

Med undantag för ålderspension tryggad i traditionell försäkring och
återbäringsberättigad familjepension (från den tidpunkt den försäkrade har avlidit) har varken försäkringstagaren eller den försäkrade
rätt till någon del av den vinst som kan uppstå genom försäkringsrörelsen.

GSR

SEB Trygg Liv och Trygg-Hansa har rätt att registrera anmälda skador i
ett skaderegister, GSR, som är gemensamt för försäkringsbranschen.

2.3 Definitioner
Anmäld lön

Med anmäld lön avses den lön som försäkringstagaren har anmält
till SEB Trygg Liv. Lönen tillämpas från den 1:a i månaden efter
den månad under vilken SEB Trygg Liv tog emot anmälan eller en i
anmälan angiven senare tidpunkt.

Fullt arbetsför

I vissa fall kan försäkring tecknas eller ändras, utan sedvanlig hälsoprövning, under förutsättning att den försäkrade är fullt arbetsför i
enlighet med gällande försäkringsvillkor.

Huvuddelägare

Med huvuddelägare avses en person som själv eller tillsammans
med närstående har ett bestämmande inflytande över företaget. I
vissa situationer gäller särskilda begränsningar för försäkrade som
är huvuddelägare. För försäkringar som gäller med ”Allmänna villkor
TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01” finns dock inte några
sådana begränsningar.

Näringsidkare

Näringsidkare som tecknar TryggPlan-avtal är alltid försäkringstagare.
Om den försäkrade blir näringsidkare under försäkringstiden, övergår
äganderätten samtidigt till denne. Med lön avses inkomst av aktiv
näringsverksamhet. Denna ska anmälas varje år, om näringsidkaren
har tecknat sjukförsäkring.

2.4 Ikraftträdande och ändring av försäkringsskydd
Ansluten till TryggPlan

En försäkrad anses normalt vara ansluten till TryggPlan den dag SEB
Trygg Liv får en anmälan om anslutning eller en i anmälan angiven
senare tidpunkt.

Ålders- och familjepension, Interimsförsäkring
sjukförsäkring samt
Från den dag den försäkrade ansluts till TryggPlan-avtalet och fram till
premiebefrielse
den tidpunkt då dennes individuella försäkringsval trätt i kraft eller
då den försäkrade får besked om att försäkring inte kan beviljas,
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gäller en interimsförsäkring under förutsättning att den försäkrade
är fullt arbetsför. Interimsförsäkringen gäller dock som huvudregel
endast i 90 dagar. Utformningen av interimsförsäkringen framgår av
TryggPlan-avtalet.
Premie avseende ålderspension tryggas i fondförsäkring, om inte
annat överenskommits. Om den försäkrades individuella försäkringsval inte kan beviljas, har försäkringstagaren rätt till återbetalning av
premie avseende ålderspension, dock högst försäkringens återköpsvärde.
Individuellt val
Den anställdes individuella val gäller från och med den dag då det
individuella valet inkommit till SEB Trygg Liv eller den senare tidpunkt
som framgår av det individuella valet. Om försäkring endast kan
beviljas med förbehåll (premieförhöjning eller klausul) gäller försäkringarna från den dag SEB Trygg Liv skickat skriftligt meddelande om
förbehållet till den försäkrade.
Vårdförsäkring

För Vårdförsäkring och Vårdförsäkring Extra gäller följande. Om försäkringen kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll inträder
SEB Trygg Livs ansvar dagen efter den dag då första premien betalats.
Om försäkringen kan beviljas endast mot förhöjd premie eller med
förbehåll inträder SEB Trygg Livs ansvar dagen efter den dag då första
premien betalats sedan SEB Trygg Liv erbjudit en försäkring på dessa
villkor och försäkringstagaren antagit erbjudandet.
För Vårdförsäkring Kollektiv gäller vid ingående av avtalet att försäkringen börjar gälla för den försäkrade den första dagen i månaden
efter den dag SEB Trygg Liv beviljat försäkringen.
Om den försäkrade först efter att avtalet har ingåtts uppfyller
förutsättningarna för att tillhöra den försäkringsberättigade gruppen
och förutsättningarna för att omfattas av försäkringen, inträder SEB
Trygg Livs ansvar från och med den dag den försäkrade uppfyller
dessa förutsättningar.

TGL

Försäkringen träder i kraft för varje respektive försäkrad vid den
tidpunkt då denne ansluts till TryggPlan-avtalet.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen träder i kraft för varje respektive försäkrad vid den
tidpunkt då denne ansluts till en förmånsgrupp som innefattar sådan
försäkring.

Ändring av
försäkringsskydd

Ändring som kan beviljas på normala villkor träder i kraft den 1:a i
månaden efter den under vilken SEB Trygg Liv tagit emot anmälan
om ändring eller den senare tidpunkt som framgår av anmälan. En
ändring som inte kan beviljas på normala villkor träder i kraft den dag
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SEB Trygg Liv skickat skriftligt meddelande om förbehållet till den
försäkrade.

2.5 Förmånstagare
Allmänt

Förmånstagare är den som försäkringsbeloppet i normala fall ska
betalas ut till. Det är endast den försäkrade som har rätt att sätta in
förmånstagare till belopp som betalas ut efter den försäkrades död.
Om inte något annat har avtalats, ska en ändring av ett förmånstagarförordnande anmälas skriftligen till SEB Trygg Liv. En förmånstagare
har endast rätt att förfoga över försäkringarna, i den mån det framgår
av TryggPlan-avtalet eller försäkringsvillkoren.

Ålderspension och
sjukförsäkring

Förmånstagare är alltid den försäkrade. Förordnandet kan inte ändras
eller återkallas.

Familjepension och
återbetalningsskydd

Förmånstagare är, om den försäkrade inte förordnat något annat, i
första hand den försäkrades make/registrerade partner/sambo och
i andra hand den försäkrades barn i första led. Om förmånstagare
avlider eller helt eller delvis avstår från sin rätt inträder den som står
närmast i tur enligt förordnandet.

TGL

Förmånstagare till grundbeloppet är, om den försäkrade inte förordnat
något annat, i första hand den försäkrades make/registrerade partner/
sambo, i andra hand den försäkrades barn och i tredje hand den
försäkrades föräldrar eller, om någon av dem är avliden, den efterlevande föräldern. Om förmånstagare avlider eller helt eller delvis
avstår från sin rätt, inträder den som står närmast i tur enligt förordnandet som förmånstagare.
Om den försäkrade vill ha ett annat förmånstagarförordnande ska
ändringen göras skriftligt hos SEB Trygg Liv.
Observera! Ett sådant förordnande gäller endast så länge
anställningen består. Förordnande kan endast göras till fysisk person.
Förmånstagare till barntillägg är det barn som tillägget avser.

Olycksfallsförsäkring

Förmånstagare till dödsfallsbeloppet i olycksfallsförsäkringen är, om
inte annat förordnande skriftligen anmälts till Trygg-Hansa, i första
hand den försäkrades dödsbo. Den försäkrade kan dock, genom ett
undertecknat skriftligt meddelande till Trygg-Hansa anmäla ett annat
förmånstagarförordnande. Den försäkrade väljer fritt vem som ska
vara förmånstagare i ett sådant förordnande.

2.6 Premier
Beräkning av premie
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Premien för sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring och
familjepension beräknas vid varje faktureringstidpunkt utifrån

aktuella antaganden om bl.a. framtida avkastning, försäkringsrisker,
driftkostnader och skatt. SEB Trygg Liv har rätt att ändra antagandena
löpande.
Premien för Vårdförsäkring, Vårdförsäkring Extra, Vårdförsäkring
Kollektiv, TGL och olycksfallsförsäkring bestäms för den ettåriga
försäkringstiden. SEB Trygg Liv och Trygg-Hansa har rätt att ändra
premien vid förnyelse av försäkringen.
Värdering av premie

Varje premie som inbetalas avseende ålderspension och som tryggas
i traditionell försäkring värderas enligt de antaganden som gäller vid
den tidpunkt då premien betalas.

Lägsta premie

Med vissa begränsningar har SEB Trygg Liv rätt att bestämma att
premien avseende ålderspension inte får understiga ett vid var tid
bestämt belopp.

Återbetalning av premie

Återbetalning av premie med anledning av den försäkrades dödsfall
eller utträde ur TryggPlan sker till försäkringstagaren. Premieregleringen sker per den 1:a i månaden efter dödsfallet eller utträdet,
dock tidigast per den 1:a i månaden efter den månad som en begäran
om återbetalning inkom till SEB Trygg Liv.

Premiebetalning

Premien ska betalas senast på den i fakturan, eller på annat sätt,
angivna förfallodagen. Vid försenad premiebetalning har SEB Trygg Liv
och Trygg-Hansa rätt att ta ut dröjsmålsränta.
Uppsägning av försäkring vid premiedröjsmål
Om premie inte betalas i rätt tid, har SEB Trygg Liv och Trygg-Hansa
rätt att säga upp försäkringen till upphörande. Uppsägningen får
verkan 14 dagar efter den dag då uppsägningen avsändes, om inte
premien betalas inom denna frist.
Om dröjsmålet inte avser första premien, finns det vissa möjligheter
att återuppliva försäkringarna genom att betala premien inom tre
månader från det att uppsägningen fått verkan. För Vårdförsäkring
Kollektiv, TGL och olycksfallsförsäkring gäller att återupplivning
endast kan ske för hela gruppen.

Premieuppehåll vid
tjänstledighet

Under tid som den försäkrade med stöd av lagstiftning är helt tjänstledig på grund av föräldraledighet, studier eller militärtjänstgöring, har
försäkringstagaren – med undantag för olycksfallsförsäkring – rätt till
premieuppehåll. I vissa fall krävs skriftligt samtycke av den försäkrade.
Sådan rätt gäller dock inte om försäkringen ägs av den försäkrade.
Under premieuppehåll kan den försäkrade inte själv betala premien.
Efter premieuppehållet kan försäkringstagaren, utan hälsoprövning av
den försäkrade, återuppta premiebetalningen.
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Premieuppehåll får sammanlagt uppgå till högst 36 månader per
försäkrad.
Under premieuppehåll finns det begränsningar i möjligheten att
ändra försäkringen.
Premieuppehåll kan avse antingen enbart ålderspension eller
samtliga försäkringar beträffande den försäkrade.
Observera! Under premieuppehåll avseende samtliga försäkringar
finns inte, med undantag för eventuellt återbetalningsskydd, någon
rätt till försäkringsersättning. Vid beräkning av karenstid bortses från
den del av sjukperiod som varat under tid då premieuppehåll pågått.

2.7 Särskild information om TryggPlans delmoment
2.7.1 Ålderspension
Allmänt

Fondförsäkring

Ålderspension utbetalas från avtalad pensionsålder, dock tidigast
från 55 års ålder. Högsta möjliga avtalade pensionsåldern är 75
år. Pensionens storlek baseras på värdet av fondförsäkring och
traditionell försäkring. Det framgår av avtalet om den försäkrade kan
påverka hur den del av premien som avser ålderspension placeras.
En fondförsäkring är en försäkring där premierna placeras i en eller
flera av de fonder SEB Trygg Liv anvisar. Ålderspension kan tryggas
i fondförsäkring med eller utan garanterat belopp. Försäkringen kan
även, med vissa begränsningar, ändras så, att försäkringen helt eller
delvis förenas med garanterat belopp eller att garanterat belopp tas
bort.
Det är normalt den försäkrade som har rätt att begära att
fondförsäkringen ska vara förenad med garanterat belopp eller att
försäkringen ska gälla som fondförsäkring utan garanterat belopp.
Denna bestämmanderätt avseende placering innefattar även rätten
att göra fondval och omplacering, i den mån försäkringen inte är
förenad med garanterat belopp. Har den försäkrade avlidit tillkommer
normalt den rätten insatta förmånstagare.
Fondförsäkring utan garanterat belopp
Premien ska placeras i den eller de fonder som den som har rätten
att omplacera fondandelar skriftligen, eller på annat sätt som
SEB Trygg Liv godkänt, meddelat SEB Trygg Liv. Placering och
omplacering sker snarast möjligt efter det att premien respektive
begäran om omplacering kommit in till SEB Trygg Liv. Om anvisning
saknas beträffande fondval, har SEB Trygg Liv i vissa fall rätt att
placera premierna i en viss fond. Om SEB Trygg Liv upphör att
tillhandahålla eller anvisa en viss fond, har SEB Trygg Liv under vissa
förutsättningar rätt att omplacera fondmedlen till en annan fond. Det
finns begränsningar beträffande hur många fonder som samtidigt kan
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användas för placering. Värdet i en fondförsäkring utan garanterat
belopp är inte garanterat utan beror på utvecklingen i fonderna. SEB
Trygg Liv ansvarar inte för värdeutvecklingen i fonderna. Fel och
brister vid placering och omplacering ska påtalas skriftligen inom
skälig tid.
Den som har bestämmanderätten avseende placering kan i
vissa fall begära att försäkringen helt eller delvis ska gälla med ett
garanterat belopp, se nedan.
Fondförsäkring med garanterat belopp
Till den del fondförsäkringen gäller med ett garanterat belopp
garanterar SEB Trygg Liv 90 procent av inbetalda premier med avdrag
för skatt. I vissa fall kan SEB Trygg Liv höja det garanterade beloppet
avseende en del av eventuell avkastning, dock tidigast efter fem år.
Om utbetalning påbörjas tidigare än den avtalade pensionsåldern,
har SEB Trygg Liv under vissa förutsättningar rätt att sätta ned det
garanterade beloppet. Premien placeras i den eller de särskilda
fonder som SEB Trygg Liv vid var tidpunkt anvisar. Det finns ingen
rätt att meddela att omplacering av fondandelar ska ske till någon
annan fond. Fel och brister vid placering och omplacering ska påtalas
skriftligen inom skälig tid.
Den som har bestämmanderätten avseende placering kan begära
att försäkringen inte längre ska gälla med ett garanterat belopp.
Ändringen innebär att det garanterade beloppet upphör.
Traditionell försäkring

Traditionell försäkring är en försäkring där SEB Trygg Liv värderar varje
premie enligt de beräkningsantaganden som gäller vid den tidpunkt
då premien betalas. Värderingen leder till ett garanterat försäkringsbelopp, som gäller under förutsättning att försäkringsavtalet
fullföljs. Om utfallet blir gynnsammare än vad som antagits vid
premievärderingen, bildas överskott som kan komma att utbetalas
som återbäring. Överskottet kan öka och minska och garanteras inte
förrän det betalas ut som återbäring. Överskottet fördelas mellan
försäkringsavtalen i proportion till deras bidrag till att överskott har
skapats. Kapitalavkastningen utjämnas mellan försäkringsavtalen
genom återbäringsräntan. Försäkringsavtalets utjämnade andel av
driftkostnaderna belastar försäkringsavtalet genom ett avdrag på
återbäringsräntan, avgifter på inbetalade premier och avgifter på
utbetalt belopp samt i förekommande fall avgifter vid ändring eller
återköp av försäkringsavtal eller flytt av försäkringskapital. Det är SEB
Trygg Liv som bestämmer hur premierna ska förvaltas.
Reglerna för återbäring skiljer sig i vissa delar åt mellan försäkring
tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och
fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Det framgår av försäk15

ringsavtalet vilket bolag som är försäkringsgivare. Gamla Liv har rätt
att fastställa återbäringsräntan löpande. Beträffande traditionell
försäkring i fondförsäkringsaktiebolaget gäller att bolaget har rätt och
i vissa fall en skyldighet att ändra återbäringsräntan. I undantagsfall
har bolaget dessutom en skyldighet att höja eller sänka den fördelade
villkorade återbäringen.
Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att om den försäkrade avlider betalas
värdet av ålderspensionen ut till insatta förmånstagare som efterlevandepension. Ett återbetalningsskydd ingår när den försäkrade
ansluts till TryggPlan. Den pensionsberättigade kan välja bort
återbetalningsskyddet. Denne kan i samband därmed välja om det
ska finnas en möjlighet att före avtalad pensionsålder på nytt lägga till
återbetalningsskydd utan en hälsoprövning.

Utbetalning

Ålderspension
Utbetalning sker till den försäkrade. Om den försäkrade inte är eller
har varit anställd hos försäkringstagaren, sker dock utbetalning av
ålderspension till försäkringstagaren.
Normalt utbetalas ålderspension från avtalad pensionsålder
under 20 års tid. När den försäkrade avlider upphör utbetalning av
ålderspension. I samband med att utbetalning ska påbörjas kan den
pensionsberättigade inom vissa ramar skjuta upp utbetalningstidpunkten och ändra utbetalningstidens längd. Utbetalningstidens
längd kan även ändras efter det att utbetalning har påbörjats.
Återbetalningsskydd
Utbetalning sker till insatta förmånstagare under 20 års tid, om den
försäkrade avlider innan utbetalning av ålderspension påbörjats. I
annat fall sker utbetalning fram till den tidpunkt då utbetalning av
ålderspension skulle ha upphört.
I samband med att utbetalning ska påbörjas kan den pensionsberättigade inom vissa ramar skjuta upp utbetalningstidpunkten och
ändra utbetalningstidens längd. Utbetalningstidens längd kan även
ändras efter det att utbetalning har påbörjats.
Observera! Om flera förmånstagare är insatta, måste samtliga vara
överens om ändringen.
Vad utbetalas?
För fondförsäkring utan garanterat belopp gäller att utbetalningen
bestäms av fondandelarnas värde vid varje utbetalningstidpunkt och
vald utbetalnings tid. Till den del fondförsäkring gäller med garanterat
belopp gäller dock att utbetalningen bestäms av det vid var tid högsta
av det garanterade beloppet och värdet av fondandelarna vid varje
utbetalningstidpunkt och vald utbetalningstid. Det garanterade
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beloppet fördelas ut på antal kvarvarande utbetalningstillfällen
och sätts ned i takt med gjorda utbetalningar. För traditionell
försäkring gäller att försäkringsbeloppet beräknas enligt valt
utbetalningsalternativ. Utöver försäkringsbeloppet utbetalas eventuell
återbäring.
Övrigt
Med undantag för ålderspension som ska utbetalas livsvarigt får
utbetalning inte pågå längre än till den månad då den försäkrade
uppnår eller skulle ha uppnått 105 års ålder. Det finns vissa
begränsningar i rätten att ändra utbetalnings tidens längd, om
ändringen skulle medföra utbetalning av alltför låga belopp. Vid
utbetalning av låga belopp har SEB Trygg Liv dessutom rätt att avkorta
utbetalningstidens längd.
Avgifter

Fondförsäkring
SEB Trygg Liv har rätt att ta ut avgifter för risktäckning, drift samt
skatt. Avgifter för fondförvaltningen är de avgifter som gäller
för respektive fond. Till den del fondförsäkringen gäller med ett
garanterat belopp tas en särskild garantiavgift ut.
Avgifterna tas ut genom att fondandelar tas i anspråk i proportion
till varje fonds andel av värdet av försäkringen. Avgifterna tas normalt
ut i efterskott under den sista månaden i varje kalenderkvartal samt
vid någon definitiv händelse som t. ex. dödsfall, återköp och flytt av
försäkringskapital.
Om inte annat har avtalats, fastställs avgifterna kvartalsvis.
Traditionell försäkring
Försäkringens utjämnade andel av driftkostnader och avkastningsskatt belastar försäkringen genom avgifter. Avgifterna tas bl.a. ut
genom ett avdrag på återbäringsräntan. Beträffande traditionell
försäkring i Fondförsäkringsaktiebolaget gäller att bolaget inte har rätt
att ändra de avgifter som belöper på respektive försäkring.

2.7.2 Sjukförsäkring
Allmänt

Tecknande
av sjukförsäkring

Ersättning från sjukförsäkring utbetalas till den försäkrade, om
dennes arbetsförmåga är nedsatt med minst 25 procent på grund av
sjukdom eller olycksfallsskada under längre tid än karenstiden. Rätten
till ersättning föreligger med så stor del av försäkringsbeloppet som
motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan. Rätten till ersättning
gäller tidigast från 16 års ålder och längst till 65 års ålder, dock längst
till och med den avtalade pensionsåldern.
Tecknande av sjukförsäkring kräver en hälsoprövning av den
försäkrade. Tecknandet måste ske senast 5 år före den försäkrades
avtalade pensionsålder, dock senast före den försäkrades 60 års ålder.
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Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet styr hur stor ersättningen blir. Av förmånsgruppen framgår hur försäkringsbeloppet ska beräknas. Vid
sjukperiod som pågår längre tid än tolv månader höjs försäkringsbeloppet, om prisbasbeloppet höjts sedan sjukperioden påbörjats.

Överförsäkring

Överförsäkring innebär att den försäkrades sammanlagda sjukförmåner i förhållande till arbetsinkomsten är större än vad SEB
Trygg Liv vid var tid skulle bevilja vid tecknande av en ny försäkring.
SEB Trygg Liv har rätt att sätta ned försäkringsbeloppet, även under
en pågående sjukperiod, för att undvika överförsäkring.
Observera! Stadigvarande förändringar i den försäkrades
arbetsinkomst eller sjukförmåner ska snarast möjligt anmälas till SEB
Trygg Liv.

Höjning av
försäkringsbelopp

Under vissa förutsättningar kan försäkringsbeloppet höjas om den
försäkrade är fullt arbetsför. I andra fall kan höjning endast ske efter
en hälsoprövning av den försäkrade.

Karenstid

Karenstid är den tid arbetsförmågan oavbrutet måste vara nedsatt
innan rätten till ersättning inträder. Av försäkringshandlingarna
framgår vilken karenstid som gäller för försäkringsavtalet. Under
vissa förutsättningar kan karenstiden förkortas vid återinsjuknande.
Vid premieuppehåll vid tjänstledighet gäller särskilda regler vid
beräkningen av karenstiden.

Bedömning av
arbetsförmågan

Som huvudregel gäller att SEB Trygg Liv under de två första åren
av en sjukperiod gör bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga
med hänsyn till dennes förmåga att utföra sitt vanliga arbete
eller sådant arbete som är jämförligt med detta. Därefter görs
bedömningen med hänsyn till den försäkrades förmåga att utföra
något annat arbete som motsvarar dennes krafter och färdigheter
och som rimligen kan begäras med hänsyn till ålder, utbildning och
tidigare verksamhet.

Premiebefrielse

Försäkringen ger rätt till premiebefrielse avseende premie för sjukförsäkringen för den tid sjukperioden varar utöver tre månader, till så
stor del av premien som arbetsförmågan är nedsatt. Arbetsförmågan
måste vara nedsatt med minst 25 procent. Om premiebefrielse
beviljas för sådan tid som försäkringstagaren redan har betalat premie
för, återbetalar SEB Trygg Liv denna premie.

2.7.3 Familjepension
Allmänt
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Familjepension är en försäkring som betalas ut periodiskt, om den
försäkrade avlider under försäkringstiden.

Tillägg av
familjepension

Tillägg av familjepension kräver en hälsoprövning av den försäkrade.
Den försäkrade kan före 60 års ålder, inom ramen för avtalad premie
avseende ålderspension, välja att familjepension ska ingå och kan då
välja storlek på försäkringsbeloppet.

Höjning av
försäkringsbelopp

Under vissa förutsättningar kan försäkringsbeloppet höjas mot att den
försäkrade är fullt arbetsför. I andra fall kan höjning endast ske efter
en godkänd hälsoprövning av den försäkrade. Vid ändringstidpunkten
får den försäkrade inte ha fyllt 55 år.

Minskning av
försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet trappas ned årsvis från den försäkrades
60 års ålder. För återbäringsberättigad familjepension gäller
att nedtrappningen görs proportionerligt fram till och med den
huvudförfallodag som infaller närmast före den avtalade pensionsåldern, dock högst 70 år. För indexerad familjepension görs
minskningen med tio procent per år, beräknat på försäkringsbeloppet
som gällde då den försäkrade fyllde 60 år.

Utbetalning

Utbetalning sker till insatt förmånstagare. Normalt utbetalas familjepension under 10 års tid.
I samband med att utbetalning ska påbörjas kan den pensionsberättigade inom vissa ramar skjuta upp utbetalningstidpunkten och
ändra utbetalningstidens längd. Utbetalningstidens längd kan även
ändras efter det att utbetalning har påbörjats.
Observera! Om flera förmånstagare är insatta, måste samtliga vara
överens om ändringen.
Vad utbetalas?
Utbetalning sker av avtalat försäkringsbelopp beräknat enligt valt
utbetalningsalternativ. För familjepension som är återbäringsberättigad utbetalas eventuell återbäring utöver försäkringsbeloppet. För
indexerad familjepension gäller att det utbetalda försäkringsbeloppet
indexeras.
Övrigt
Utbetalning får inte pågå längre än till den månad då den försäkrade
skulle ha uppnått 105 års ålder. Det finns vissa begränsningar i rätten
att ändra utbetalningstidens längd, om ändringen skulle medföra
utbetalning av alltför låga belopp. Vid utbetalning av låga belopp har
SEB Trygg Liv dessutom rätt att avkorta utbetalningstidens längd.

2.7.4 Premiebefrielseförsäkring avseende premie för ålders- och familjepension
Allmänt
Premiebefrielse innebär att skyldigheten att betala premie helt eller
delvis upphör utan att försäkringsavtalet i övrigt påverkas. Rätt till
premiebefrielse föreligger om den försäkrades arbetsförmåga är
nedsatt med minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfalls19

skada under längre tid än karenstiden. Rätten till premiebefrielse
föreligger med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar
nedsättningen av arbetsförmågan. Rätten till premiebefrielse gäller
tidigast från 16 års ålder och längst till 65 års ålder, dock längst till och
med den avtalade pensionsåldern.
Tecknande av
premiebefrielseförsäkring

Tecknande av premiebefrielseförsäkring kräver en hälsoprövning av
den försäkrade. Tecknandet måste ske senast 5 år före den
försäkrades avtalade pensionsålder, dock senast före den försäkrades
60-årsdag.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet motsvarar summan av premier avseende åldersoch/eller familjepensionen. Det finns begränsningar i möjligheten att
höja försäkringsbeloppet, se nedan.

Indextillägg

Vid sjukperiod som pågår längre tid än tolv månader höjs försäkringsbeloppet, om prisbasbeloppet höjts sedan sjukperioden påbörjats.
Indextillägget används som premie på försäkring avseende ålderspension. När inte den försäkrade längre har en nedsatt arbetsförmåga
med minst 25 procent, återgår försäkringsbeloppet till det avtalade
försäkringsbeloppet.

Höjning av
försäkringsbelopp

Under vissa förutsättningar kan försäkringsbeloppet höjas om den
försäkrade är fullt arbetsför. I andra fall kan höjning endast ske efter
en godkänd hälsoprövning av den försäkrade. Om den försäkrades
premie avseende ålders- och/eller familjepension enligt TryggPlanavtalet ska höjas på grund av ålder med viss på förhand bestämd
procentsats, får höjning av försäkringsbeloppet ske med motsvarande
procentsats.

Karenstid

Försäkringen har tre månaders karenstid. Under vissa förutsättningar
kan karenstiden förkortas vid återinsjuknande. Vid premieuppehåll vid
tjänstledighet gäller särskilda regler vid beräkningen av karenstiden.

Bedömning av
arbetsförmågan

Se ovan under 2.7.2 ”Sjukförsäkring”.

Återbetalning av premie

Om premiebefrielse beviljas för sådan tid som försäkringstagaren
redan har betalat premie för, återbetalar SEB Trygg Liv denna premie.

2.7.5 Vårdförsäkring
Vad ersätter
försäkringen?
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Vårdförsäkring och Vårdförsäkring Kollektiv ersätter
kostnader för undersökningar, behandling, operation och eftervård,
både i öppen och sluten privat vård. Vidare ersätter försäkringen
ytterligare medicinsk bedömning, patientavgifter, hjälpmedel, 15
besök hos sjukgymnast och 10 besök hos psykolog/psykoterapeut,

resor och logi. Vårdförsäkring Kollektiv kan också ersätta hemhjälp
och vaccinationsrådgivning. Arbetsgivaren kan välja till rehabilitering
(gäller inte Vårdförsäkring Kollektiv) och kan även välja om
försäkringen ska gälla först efter det att remiss utfärdats av läkare,
eller om försäkringen ska gälla utan krav på remiss vid första besöket.
Vårdförsäkring Kollektiv gäller med självrisk. Det innebär att den
försäkrade vid det första tillfälle som SEB Trygg Liv bokar in den
försäkrade för vård av sjukdom eller olycksfallsskada ska uppge sitt
bank- eller kreditkortsnummer. SEB Trygg Liv debiterar kontot för
självrisken. Det ingår även telefonrådgivning på dagtid och hjälp med
vårdplanering.
Vårdförsäkring Extra ersätter även läkemedel, hälsoundersökning,
obegränsat antal besök hos sjukgymnast och psykolog/psykoterapeut,
ytterligare medicinsk bedömning utomlands och medicinsk
rehabilitering. Vårdförsäkring Extra kan även ersätta kostnaden för
en självrisk om maximalt 5 000 kronor i en annan försäkring, om
den andra försäkringen lämnar ersättning för vård och hemtransport
vid tillfällig vistelse utanför Sverige. Arbetsgivaren kan välja till
tandvård. Det ingår även sjukvårdsrådgivning dygnet runt via telefon.
Försäkringen gäller alltid utan krav på remiss vid första besöket.
Vårdgaranti

Försäkringarna innehåller en vård garanti vid operation och besök
hos specialistläkare i enlighet med de förutsättningar som framgår av
villkoren.

Tecknande av
vårdförsäkring

Tecknande av Vårdförsäkring och Vårdförsäkring Extra kräver en
hälsoprövning av den försäkrade. För att kunna anslutas till
Vårdförsäkring Kollektiv krävs istället att den försäkrade vid
anslutningen är fullt arbetsför och att delmomentet premiebefrielse
gäller för den försäkrade. Tecknandet av Vårdförsäkring, Vårdförsäkring Extra och Vårdförsäkring Kollektiv kan ske mellan den
försäkrades 16 och 63 års ålder. Den försäkrade omfattas av
försäkringen till den avtalade pensionsåldern, dock längst till dennes
70-årsdag.

Förutsättningar
för ersättning

De särskilda förutsättningar som gäller för ersättning avseende
ett specifikt försäkringsmoment framgår av försäkringsvillkoren.
Utöver de särskilda krav som uppställs för att ersättning ska lämnas
för respektive moment gäller följande generella förutsättningar.
Under hela försäkringstiden ska den försäkrade vara folkbokförd
och bosatt i Sverige eller, endast för Vårdförsäkring Kollektiv, vara
anställd och ha sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige, men ha
sin fasta bosättning i annat nordiskt land och besöka hemorten
regelbundet.
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Kostnaderna ska uppstå under försäkringstiden och avse
ett försäkringsfall. Med försäkringsfall avses sjukdom eller
olycksfallsskada.
Avseende Vårdförsäkring Kollektiv gäller därutöver att ett
försäkringsfall ska ha uppkommit under försäkringstiden för att
ersättning ska utgå. Ett försäkringsfall anses ha uppkommit då
sjukdomen eller olycksfallsskadan första gången gav symtom.
Dock anses sjukdomen eller olycksfallsskadan ha uppkommit då
den försäkrade första gången besökt läkare, eller fått vård eller
medicinering för sjukdomen eller olycksfallsskadan, om symtom ännu
inte uppkommit vid den tidpunkten. Med försäkringsfall avses även
sjukdomar och olycksfallsskador som ursprungligen har uppkommit
före försäkringstiden, men som ger symtom under försäkringstiden.
Detta förutsätter dock att den försäkrade har varit behandlings- och
symtomfri under en sammanhängande tid av minst två år.
Om inte annat framgår ska kostnaderna vara hänförliga till vård –
eller i förekommande fall andra moment som ersätts av försäkringen
– som tillhandahålls i Sverige och resor och logi i Sverige.
Med undantag för kostnader för läkemedel och patientavgifter
ska samtliga kostnader vara godkända i förväg av SEB Trygg Liv.
Beträffande ersättning för kostnader för behandling hos sjukgymnast,
kiropraktor, naprapat, psykolog, psykoterapeut, logoped, audionom
eller dietist fordras dessutom remiss från läkare.
Observera! Momentet rehabilitering omfattas inte av ovan beskrivna
generella förutsättningar för ersättning. Istället gäller särskilda
begränsningar i rätten till ersättning för rehabilitering.
Ansvarstid

Vårdförsäkring lämnar ersättning för samma sjukdom eller olycksfallsskada så länge försäkringen är i kraft, dock längst under tre år
räknat från datum för det första läkarbesöket. Sjukdomar eller
olycksfallsskador med ett medicinskt samband räknas som samma
sjukdom eller olycksfallsskada.
Vårdförsäkring Extra och Vårdförsäkring Kollektiv lämnar ersättning
för samma sjukdom eller olycksfallsskada så länge försäkringen är i
kraft.

Utbetalning

SEB Trygg Liv avgör om ersättningen ska utbetalas till den försäkrade
eller till den vårdgivare, som den försäkrade har anlitat.

Undantag

Försäkringarna ersätter bland annat inte kostnader som ersätts
enligt allmän lag eller författning, eller som uppstår i samband med
graviditet, förlossning, abort, fertilitetsutredning eller kostnader för
transplantation av inre organ, vaccination, glasögon/linser i vissa
fall, behandling av övervikt som understiger BMI 34 och alternativa
behandlingsformer. Kontroller som inte har samband med sjukdom
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eller olycksfallsskada och kosmetiska ingrepp ersätts inte heller.
Ytterligare begränsningar i rätten till ersättning för kostnader finns i
försäkringsvillkoren.
Försäkringstid

Försäkringstiden för Vårdförsäkring och Vårdförsäkring Extra är ett
år och förnyas med ett år i taget. Försäkringstiden för Vårdförsäkring
Kollektiv följer avtalstiden för gruppavtalet, vilket normalt innebär
att försäkringstiden är ett år. Även Vårdförsäkring Kollektiv förnyas
med ett år i taget. Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för
försäkringen efter förnyelsen, ska SEB Trygg Liv meddela detta senast
i samband med att premieavin skickas.

Ansvarsbegränsning

SEB Trygg Liv ansvarar inte för den undersökning, vård eller behandling som utförs, den rådgivning som lämnas eller den diagnos
som fastställs av vårdgivare som Vårdservice förmedlar genom
försäkringen eller av övriga vårdgivare som försäkringen lämnar
ersättning för. Eventuella klagomål ska riktas mot den som utför
undersökningen, vården eller behandlingen, lämnar rådgivningen eller
fastställer en diagnos.

2.7.6 TGL – Tjänstegrupplivförsäkring
Allmänt
TGL är en obligatorisk grupplivförsäkring som tecknas genom att
arbetsgivaren ingår ett gruppavtal om TGL med SEB Trygg Liv.
Samtliga anställda hos arbetsgivaren med TryggPlan hos SEB Trygg Liv
omfattas då av TGL. Det förutsätter dock att de är fullt arbetsföra
vid försäkringens tecknande eller vid tiden för ett eventuellt inträde
i den försäkrade gruppen. Vidare fordras att den försäkrade arbetar
minst åtta timmar per helgfri vecka. Även företagare kan under vissa
förutsättningar omfattas av TGL.
TGL betalas ut med ett engångsbelopp, om den försäkrade avlider
under försäkringstiden. I vissa fall utbetalas även ett belopp vid
den försäkrades makes död. Försäkringen gäller tidigast från den
försäkrades 16 års ålder och längst till 65 års ålder, dock längst till och
med den avtalade pensionsåldern.
Försäkringstid

Försäkringstiden är ett år och förnyas med ett år i taget. Om högre
premie eller ändrade villkor ska gälla för försäkringen efter förnyelsen,
ska SEB Trygg Liv meddela detta senast i samband med att premieavin
skickas.

Försäkringsersättning

Försäkringsersättning utbetalas med helt belopp för försäkrad som,
räknat i genomsnitt per månad, arbetat minst 16 timmar per helgfri
vecka. Halvt belopp utbetalas för den som arbetat minst 8 timmar
men mindre än 16 timmar per vecka. I det följande anges halvt belopp
inom parentes.
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Grundbelopp

Grundbeloppet uppgår till 6 (3) prisbasbelopp men reduceras från
55 års ålder med 0,5 (0,25) prisbasbelopp per år för att vid 64 års
ålder uppgå till 1 (0,5) prisbasbelopp. Om den försäkrade efterlämnar
arvsberättigat barn som vid dödsfallet ännu inte fyllt 17 år, sker dock
ingen reducering.

Barntillägg

Om den försäkrade efterlämnar arvsberättigat barn som ännu inte
fyllt 20 år betalas ett tillägg ut för varje sådant barn. Tillägget är 2 (1)
prisbasbelopp till barn som inte fyllt 17 år, 1,5 (0,75) prisbasbelopp till
barn mellan 17 och 19 år och 1 (0,5) prisbasbelopp till barn mellan 19
och 20 år.

Begravningshjälp

Om inget grundbelopp utbetalas på grund av att förmånstagare
saknas, utbetalas 0,5 prisbasbelopp till den försäkrades dödsbo.

Makeförsäkring

Makeförsäkring gäller vid den försäkrades makes död, om någon av
makarna har barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år och den avlidne
inte omfattades av en tjänstegrupplivförsäkring. Sambo kan under
vissa förutsättningar jämställas med make. Det belopp som utbetalas
uppgår till 0,5 (0,25) prisbasbelopp till den försäkrade och 1 (0,5)
prisbasbelopp till varje barn under 17 år.

Samordning

Om den försäkrade omfattas av flera tjänstegrupplivförsäkringar sker
samordning av försäkringsbeloppen.

Premiebefrielse

Försäkringen ger rätt till premiebefrielse för den tid sjukperioden
varar utöver tre månader. Arbetsförmågan måste vara nedsatt med
minst 25 procent. Om premiebefrielse beviljas för sådan tid som
försäkringstagaren redan har betalat premie för, återbetalar SEB Trygg
Liv denna premie.

2.7.7 Olycksfallsförsäkring
Allmänt

Försäkringstid
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Denna försäkring är en obligatorisk gruppförsäkring som tecknas
genom att arbetsgivaren genom SEB Trygg Livs förmedling ingår ett
gruppavtal om olycksfallsförsäkring med försäkringsgivaren
Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, org nr 516401-7799. Av
gruppavtalet framgår vem som kan omfattas av försäkringen.
Försäkringen gäller utan hälsokrav.
Försäkringen kan ge den försäkrade ekonomisk ersättning vid
olycksfall som medför kostnader eller leder till invaliditet, oavsett om
olycksfallet sker under arbetstid eller på fritiden. Försäkringen gäller
till 65 års ålder, dock längst till och med den avtalade pensionsåldern.
Försäkringstiden är ett år och förnyas med ett år i taget. Om ändrad
premie eller ändrade villkor ska gälla för försäkringen efter förnyelsen,

ska SEB Trygg Liv meddela detta senast i samband med att premieavin
skickas.
Olycksfall

Ett olycksfall som medför rätt till ersättning enligt denna försäkring
måste ha utgjorts av en utifrån kommande plötslig och oförutsedd
händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av
en kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som
uppkommit genom förfrysning, värmeslag, solsting, smitta på grund
av fästingbett, hälseneruptur, vridvåld mot knä samt skada till följd av
behandling med anledning av olycksfallsskadan.
Vissa skador räknas aldrig som olycksfall, såsom kroppsskada
som uppkommit genom att den försäkrade avsiktligt skadat sig själv,
förslitningsskada, sträckning, vridning eller sjukliga förändringar,
smitta, förgiftning, överkänslighetsreaktion, skada till följd av
medicinskt preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte
har föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring
och olycksfallsskada som är direkt orsakad av atomkärnreaktion i
samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade är sysselsatt.

Allmänna förutsättningar
ersättning

Försäkringen lämnar endast ersättning för nödvändiga och skäliga
kostnader som är en följd av olycksfallsskadan. Om hälsotillståndet
försämrats efter olycksfallet beroende på kroppsfel som fanns redan
vid olycksfallet, eller som utan samband med olycksfallsskadan
tillstött senare, lämnas inte ersättning för kostnader, sveda och
värk, invaliditet eller dödsfall som denna försämring har medfört.
Som huvudregel ersätts inte kostnader som ska ersättas av annan
part till följd av lag, författning, konvention, annan försäkring eller
kollektivavtal. Om den försäkrade inte omfattas av socialförsäkringen
och inte är inskriven hos Försäkringskassan, ersätts endast de
kostnader som skulle ha ersatts om han eller hon varit inskriven och
till fullo använt sig av de förmåner som socialförsäkringen ger.
Kostnader ska kunna styrkas med originalkvitto och/eller intyg om
utbetalad ersättning från vårdgivare/landsting.

Vad ersätter
försäkringen?

Ersättning kan lämnas för följande kostnader.
• Ersättning för medicinsk invaliditet eller ekonomisk invaliditet - med
upp till 20 prisbasbelopp.
• Ärr eller annan utseendemässig förändring som krävt
läkarbehandling.
• läkekostnader, såsom kostnader för nödvändig läkarvård
sjukhusvård, behandling och hjälpmedel som föreskrivits av läkare.
• Kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid olycksfall.
• Resekostnader för nödvändiga resor för sådan vård och behandling
som föranletts av olycksfallsskadan samt vissa merkostnader för
resor mellan den fasta bostaden och arbetsplatsen eller skolan.
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• Merkostnader - under den akuta behandlingstiden, upp till
145 000 kr, varav 25 000 kr för personliga tillhörigheter.
• Kostnader för hjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga
för att lindra ett fastställt invaliditetstillstånd med högst 80 000 kr.
• Kostnader för behandling hos psykolog samt reskostnader i
samband därmed (högst 10 behandlingstillfällen).
• Sveda och värk,
• Ersättning med 1 000 kr vid inskrivning på sjukhus.
• Vid dödsfall inom tre år från tidpunkten för olycksfallet ett fast
belopp på 50 000 kr.
Viktiga begränsningar

I försäkringsvillkoren finns flera begränsningar i rätten till ersättning,
bl.a. beträffande kostnader som avser privat vård eller behandling
och vård eller behandling utomlands. Vidare begränsas rätten
till ersättning i flera fall till kostnader som uppstått inom fem år
från tidpunkten för olycksfallet eller sedan definitiv medicinsk
invaliditetsersättning betalats ut. Behandling av och kostnader för
tandskada liksom kostnader för särskilda hjälpmedel ska godkännas
av Trygg-Hansa i förväg.
Ersättning för invaliditet utbetalas med en så stor del av
försäkringsbeloppet som svarar mot den försäkrades invaliditetsgrad.
Försäkringsbeloppet vid invaliditet reduceras från och med 46 års
ålder med 2,5 procentenheter per år för medicinsk invaliditet respektive för ekonomisk invaliditet.

2.8 Delpension
Allmänt

Om den försäkrade går i delpension, kan premiebetalningen till
vissa försäkringsmoment inom TryggPlan delvis upphöra på arbetsgivarens begäran. Delpension innebär att ålderspension utbetalas
motsvarande den valda nivån på delpension. Valbara nivåer är 25,
50 och 75 procent. Den försäkrades anmälda lön, fasta premie och/
eller försäkringsbelopp, avseende ålderspension, familjepension,
sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring inom TryggPlan,
sätts ned i proportion till den anmälda nivån på delpension. Sådan
nedsättning sker även under en pågående sjukperiod.

2.9 Flytträtt
Allmänt

Förutsättningar
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Med flytträtt avses en rätt att flytta försäkringskapital från en
försäkring till en annan. Endast försäkringskapital avseende ålderspension kan flyttas. Enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) gäller att
en flytt för närvarande inte tillåts under det första året.
• En flytt till en annan försäkringsgivare förutsätter att såväl
försäkringstagaren som den försäkrade är överens om att flytt ska
ske samt till vilken försäkringsgivare och försäkring.

• I vissa fall krävs det en godkänd hälsoprövning av den försäkrade för
att flytt ska kunna genomföras.
• Flytt kan endast ske till en ny pensionsförsäkring i enlighet med
inkomstskattelagen (1999:1229), med samma försäkringstagare och
samma försäkrad som på den försäkring som försäkringskapitalet
flyttas från.
• Flytt kan endast avse hela det flyttbara kapitalet på försäkringen.
Försäkringskapitalet kan således inte flyttas successivt.
• Efter den avtalade utbetalningstidpunkten kan en flytt inte längre
ske.
Flyttbart kapital

Försäkringar med begynnelsedatum den 1 juli 2007 eller senare samt
traditionella försäkringar tecknade i Fondförsäkringsaktiebolaget
är i sin helhet flyttbara. Traditionell försäkring tecknad i Gamla Liv
dessförinnan är inte till någon del flyttbar. Beträffande övriga
fondförsäkringar bestäms det flyttbara kapitalet utifrån inbetalade
premier efter den 1 januari 2005 i relation till försäkringens värde den
1 januari 2005.
Det flyttbara kapitalet bestäms på flyttdagen.
Fondförsäkring
Det flyttbara kapitalet bestäms utifrån fondandelarnas värde.
Traditionell försäkring
Det flyttbara kapitalet bestäms utifrån försäkringens garanterade
värde med tillägg av försäkringens andel av vinstmedel som
återbäring (Gamla Liv) eller av försäkringens fördelade villkorade
återbäring (Fondförsäkringsaktiebolaget).
Observera! Andelen av vinstmedel respektive fördelad villkorad
återbäring kan vara negativ. Om den kollektiva konsolideringen
(Gamla Liv) eller den kollektivt ofördelade villkorade återbäringen
(Fondförsäkringsaktiebolaget) är negativ, sker en marknadsvärdesanpassning vid en flytt. Detta innebär att försäkringens värde minskas.

Tidpunkt för flytt

Om inte annat särskilt överenskommits är flyttdagen den första
i månaden efter tre månader från den tidpunkt då anmälan om
flytt kom in till SEB Trygg Liv. Flyttdagen kan flyttas fram, om SEB
Trygg Liv inte mottagit fullständiga handlingar eller om en eventuell
hälsoprövning av den försäkrade ska ske. Inom tio bankdagar
från flyttdagen för SEB Trygg Liv över det flyttbara kapitalet, med
avräkning för flyttavgift, till den mottagande försäkringsgivaren.

Konsekvenser av en flytt

Traditionell försäkring som flyttas upphör att gälla på flyttdagen.
Därefter kan inte anspråk på försäkringsersättning göras. Motsvarande gäller sådana fondförsäkringar som är flyttbara i sin
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helhet. Om det totala fondandelsvärdet inte är flyttbar i sin helhet,
kommer den kvarvarande försäkringen att gälla med samma
utformning och villkor som den ursprungliga försäkringen. Till den
del fondförsäkringen gäller med ett garanterat belopp sker en
proportionering av det garanterade beloppet. Om allt flyttbart kapital
avseende såväl fondförsäkring som traditionell försäkring flyttas,
upphör sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring, familjepension,
vårdförsäkring, TGL samt olycksfallsförsäkring att gälla på flyttdagen.
Observera! SEB Trygg Liv ansvarar inte för eventuella försämringar av
försäkringsskyddet på grund av flytten.
Rätt till ändringar
under flyttförfarandet

Under flyttförfarandet föreligger det endast en rätt att byta fondandelar i fondförsäkring, dock längst till och med fem bankdagar före
flyttdagen.

Flyttavgift

SEB Trygg Liv har rätt att ta ut en administrativ avgift, som högst får
uppgå till fem procent av ett prisbasbelopp per flyttillfälle. De avgifter
som tas ut vid återköp av försäkring, se nedan, gäller även vid flytt.

2.10 Återköp
Allmänt

Ett återköp innebär att SEB Trygg Liv köper tillbaka försäkringsavtalet,
helt eller delvis, innan det löper ut. Endast försäkring avseende
ålderspension kan återköpas. Enligt försäkringsavtalslagen (2005:104)
gäller att ett återköp för närvarande inte tillåts under det första året.

Rätt till återköp

Försäkringstagaren har rätt att återköpa försäkring avseende ålderspension som gäller antingen med återbetalningsskydd eller med en
rätt att utan hälsoprövning komplettera försäkringen med ett återbetalningsskydd. Om försäkringstagaren och den som är berättigad
till ålderspensionen inte är samma person, krävs att dessa är överens
om att återköp ska ske. Ett återköp får inte ske om det strider mot
inkomstskattelagen.
SEB Trygg Liv har i vissa fall rätt att återköpa försäkring, om premie
inte betalats i rätt tid.

Vad betalas ut?

• Fondförsäkring: Fondandelarnas värde med avdrag för upplupna
avgifter, upplupen avkastningsskatt och återköpsavgift utbetalas.
• Traditionell försäkring i Gamla Liv: Det garanterade värdet samt
försäkringsavtalets andel av Gamla Livs vinstmedel med avdrag för
återköpsavgift och eventuell marknadsvärdesanpassning, se nedan,
utbetalas.
• Traditionell försäkring i Fondförsäkringsaktiebolaget:
Det garanterade värdet samt försäkringsavtalets fördelade
villkorade återbäring med avdrag för återköpsavgift och eventuell
marknadsvärdesanpassning, se nedan, utbetalas.
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Observera! Försäkringsavtalets andel av vinstmedlen eller fördelade
villkorade återbäring kan vara negativ.
Marknadsvärdesanpassning

Om den kollektiva konsolideringen (Gamla Liv) eller den kollektivt
ofördelade villkorade återbäringen (Fondförsäkringsaktiebolaget)
är negativ, sker en marknadsvärdesanpassning vid återköp. Detta
innebär att försäkringens värde minskas.

Konsekvenser

Genom återköpet upphör samtliga försäkringar på den försäkrades
liv inom TryggPlan-avtalet att gälla. Därefter kan inte anspråk på
försäkringsersättning göras.

Återköpsavgift

Om ett återköp sker under de fem första åren, har SEB Trygg Liv rätt
att ta ut en återköpsavgift. Vid en avgiftsmodell utan premieavgift
är avgiften det första året fyra procent av det återköpta beloppet
och därefter två procent. Vid en avgiftsmodell med premieavgift är
avgiften en procent.

2.11 Överlåtelse av äganderätten
Allmänt

Överlåtelse av försäkring inom TryggPlan kan i vissa fall ske till
annan arbetsgivare som tecknat ett TryggPlan-avtal. Efter det att
den försäkrades anställning hos försäkringstagaren har upphört,
kan försäkring avseende ålderspension under vissa förutsättningar
överlåtas till den försäkrade. Den försäkrade har dock inte rätt att
fortsätta premiebetalningen.

2.12 Efterskydd och fortsättningsförsäkring
Allmänt

Med efterskydd förstås att försäkringsskyddet, helt eller delvis, gäller
under en viss tid efter det att den försäkrades anställning har upphört
hos försäkringstagaren. I vissa fall föreligger det en rätt att teckna
fortsättningsförsäkring under efterskyddstiden.

Efterskydd

Efterskyddet gäller för familjepension, premiebefrielseförsäkring,
sjukförsäkring, Vårdförsäkring Kollektiv och TGL i den mån den
försäkrade omfattats av dessa försäkringar.
Under efterskyddstiden gäller försäkringarna i enlighet
med försäkringsavtalet. Beträffande familjepension,
premiebefrielseförsäkring och sjukförsäkring begränsas dock rätten
till ersättning efter de första 90 dagarna på så sätt att försämringar av
arbetsförmågan därefter inte beaktas. Särskilda regler gäller om den
försäkrades arbetsförmåga förbättras under efterskyddstiden genom
en rehabiliteringsträning, som påbörjats på Försäkringskassans
initiativ.
Förutsättningar
Försäkringarna ska vara i kraft sedan minst ett år och betalda intill
29

den tidpunkt då anställningen upphörde. Beträffande Vårdförsäkring
Kollektiv och TGL är det dock tillräckligt att försäkringen har varit i
kraft sedan minst sex månader.
Observera!
• För huvuddelägare och näringsidkare gäller rätten till efterskydd
endast Vårdförsäkring Kollektiv och TGL
• Rätten till efterskydd gäller inte beträffande Vårdförsäkring Kollektiv,
TGL och olycksfallsförsäkring, om gruppavtalet helt eller delvis
sagts upp. Rätten till efterskydd gäller inte heller om den försäkrade
på annat sätt fått eller uppenbarligen kan få försäkringsskydd av
samma slag som tidigare.
Upphörande
• Efterskyddet upphör 90 dagar efter anställningens upphörande,
men kan under vissa förutsättningar förlängas.
• Efterskyddet upphör alltid när den försäkrade utnyttjar möjligheten
att teckna fortsättningsförsäkring.
• Beträffande familjepension, premiebefrielseförsäkring och
sjukförsäkring upphör efterskyddet även när den försäkrade får en
ny anställning.
• Efterskyddet upphör senast vid avtalad pensionsålder samt,
beträffande TGL, när den försäkrade bosätter sig utomlands eller
ansluter sig till annan tjänstegrupplivförsäkring med liknande
förmåner.
Fortsättningsförsäkring
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För sjukförsäkring, familjepension, premiebefrielseförsäkring
och Vårdförsäkring Kollektiv gäller följande. Under förutsättning
att den försäkrade har rätt till efterskydd, har denne rätt att
teckna fortsättningsförsäkring inom 90 dagar från anställningens
upphörande.
För Vårdförsäkring Kollektiv och TGL gäller följande. Den försäkrade
har rätt att teckna fortsättningsförsäkring om försäkringsbolaget sagt
upp försäkringen till försäkringstidens utgång eller om gruppavtalet
sagts upp. Tecknande ska ske inom 90 dagar. Denna rätt gäller dock
inte om försäkringen varit i kraft kortare tid än sex månader och inte
heller i den mån den försäkade på annat sätt fått eller uppenbarligen
kan få motsvarande skydd.
Fortsättningförsäkring får tecknas med högst samma risknivå som
gällt för den försäkrades befintliga försäkringar vid den tidpunkt då
anställningen upphörde. Den försäkrade får välja sådan försäkring
som vid var tid tillhandahålls för fortsättningsförsäkring.
Observera!
• Även huvuddelägare och näringsidkare har rätt att teckna fortsättningsförsäkring, om samtliga förutsättningar för rätten till
efterskydd föreligger.

• Med undantag för Vårdförsäkring Kollektiv, TGL och olycksfallsförsäkring gäller att rätten att teckna fortsättningsförsäkring är
begränsad till de försäkrade som beviljats försäkring mot en
fullständig hälsoprövning.

2.13 Utbetalning
Åtgärder för utbetalning
och premiebefrielse

Den som begär utbetalning ska styrka sin rätt till utbetalning och följa
SEB Trygg Livs och Trygg-Hansas anvisningar om medverkan
vid utbetalning. De särskilda reglerna för utbetalning avseende
ålderspension och återbetalningsskydd respektive familjepension
beskrivs i punkterna 2.7.1 respektive 2.7.3.
• Sjukförsäkring och premiebefrielse: Läkarutlåtande med bedömning
av den försäkrades arbetsförmåga ska bifogas anmälan om sjukdom
eller olycksfallsskada. Under sjukperioden ska den försäkrade stå
under fortlöpande läkartillsyn och följa läkarens föreskrifter. SEB
Trygg Liv och Bliwa har rätt att föreskriva att den försäkrade ska
undersökas av en särskilt anvisad läkare.
• Vårdförsäkring, Vårdförsäkring Kollektiv och Vårdförsäkring Extra:
Den försäkrade ska genast anlita läkare/tandläkare, om denne
har anledning att anta att han eller hon drabbats av sjukdom eller
olycksfallsskada. Den försäkrade ska stå under regelbunden uppsikt
av läkare/tandläkare samt följa dennes föreskrifter.
• Olycksfallsförsäkring: En förutsättning för rätt till ersättning är att
den försäkrade utan dröjsmål anlitar behörig läkare och under
sjuktid står under fortlöpande läkartillsyn. Trygg-Hansa har rätt
att föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos
läkare som Trygg-Hansa anvisar om detta bedöms vara nödvändigt
för fastställande av rätten till ersättning.

Medgivande att begära
in upplysningar

Om det är nödvändigt för att SEB Trygg Liv eller Trygg-Hansa ska
kunna bedöma rätten till försäkringsersättning, och om SEB
Trygg Liv eller Trygg-Hansa begär det, ska den som begär ersättning
lämna fullmakt så att SEB Trygg Liv och Trygg-Hansa kan hämta
in upplysningar från nuvarande, tidigare och tillkommande
arbetsgivare samt läkare, sjukhus, någon annan vårdinrättning, GSR,
Försäkringskassan eller någon annan försäkringsinrättning.

Tidpunkt för
utbetalning

Om inte särskild utredning krävs, sker utbetalning senast en månad
efter att rätt till ersättning inträtt och den som gör anspråk på
utbetalning har fullgjort sina skyldigheter enligt försäkringsvillkoren.
Om utbetalning görs senare, betalar SEB Trygg Liv och Trygg-Hansa
dröjsmålsränta enligt räntelagen.
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Del 3 – Ordlista
För fullständig information – se dina försäkringsvillkor och din försäkringsbekräftelse.
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Ord

Förklaring

Anmäld lön

Den lön som försäkringstagaren har anmält till SEB Trygg Liv. Lönen tilllämpas från den
1:a i månaden efter det att SEB Trygg Livs huvudkontor har mottagit anmälan. Finns en
annan senare tidpunkt angiven i anmälan gäller denna istället.

Arbetsinkomst

Stadigvarande inkomst av arbete vid normal arbetstid exklusive semesterersättning och
skattepliktiga förmåner.

Arbetsoförmåga

Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.

Avgifter

SEB Trygg Liv tar ut avgifter av försäkringstagaren för att täcka kostnader för hanteringen
av försäkringen och eventuellt försäkringsskydd. Avgifterna tas från försäkringskapitalet.

Avkastningsskatt

En skatt som försäkringsbolaget enligt lag är skyldig att betala på försäkringens värde
och tas normalt ut kvartalsvis i efterskott.
Underlaget för skatten fastställs genom att värdet den 1 januari innevarande år
multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Resultatet
multipliceras därefter med 15 procent för pensionsförsäkring och kapitalpension, och
med 27 procent för kapitalförsäkring.

Familjepension

En form av efterlevandepension. Ett försäkringsskydd som ger ett försäkringsbelopp till
förmånstagare när den försäkrade avlider.

Fondförsäkring

I fondförsäkring placeras premierna i en eller flera av de fonder som finns i SEB Trygg
Livs fondsortiment. Om fondförsäkringen gäller utan garanterat belopp bestämmer du
själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för
hur ditt pensionskapital utvecklas. Om fondförsäkringen gäller med garanterat belopp
bestämmer SEB Trygg Liv i vilka fonder pengarna ska placeras och garanterar 90 procent
av inbetalda premier med avdrag för skatt.

Förmånsgrupp

En grupp av anställda som enligt försäkringstagarens löfte får förmåner på likartade
villkor.

Förmånstagare

Den eller de som ska få försäkringsbeloppet alternativt försäkringen, om
försäkringstagaren, eller i förekommande fall den försäkrade, gjort ett förordnande om
detta.
I en pensionsförsäkring kan endast egna barn (inklusive fosterbarn), nuvarande eller före
detta make/sambo samt barn till dessa vara förmånstagare.

Försäkrad

Fysisk person på vars liv, ålder eller hälsa en försäkring gäller.

Försäkringsgivare

Försäkringsföretag som fysisk eller juridisk person har tecknat försäkring med.

Försäkringstagare

Fysisk eller juridisk person som har tecknat försäkring med försäkringsföretag eller som
har övertagit en försäkring.

Premie

Det belopp som betalas in till försäkringen.

Premiebefrielseförsäkring

Ett försäkringsskydd som innebär att SEB Trygg Liv tar över betalningen av premien
på försäkringen om den försäkrade blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller
olycksfall.
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Prisbasbelopp

Belopp som grundar sig på prisutvecklingen i samhället (konsumentprisindex) och
som varje år bestäms av regeringen.

Sjukförsäkring

En försäkring där den försäkrade får ersättning när arbetsförmågan är nedsatt
med minst 25 procent och sjukperioden pågått oavbrutet under längre tid än den
avtalade karenstiden.

Särskilda villkor

Klausul: ett undantag som försäkringsbolaget valt att göra för vissa åkommor som
uppgivits i hälsodeklarationen.
Förhöjning: en premiehöjning på grund av vissa åkommor som uppgivits i
hälsodeklarationen.

Tjänstepensionsförsäkring

En pensionsförsäkring som har samband med tjänst och som den försäkrades
arbetsgivare betalar samtliga premier för. Premien är enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) inom vissa ramar avdragsgill vid deklarationen. Beloppet som
betalas ut inkomstbeskattas. En pensionsförsäkring betalas alltid ut med löpande
utbetalningar under en viss avtalad tid. Enligt lag är utbetalningstiden normalt
minst 5 år. Om tillåten förmånstagare saknas vid försäkringstagarens död, upphör
försäkringen.

Traditionell försäkring

En försäkring där sparande ger en garanterad avkastning och du väljer inte själv
hur pengarna ska placeras. Sparandet placeras i något som kan liknas vid en
blandfond, en portfölj av aktier och räntebärande värdepapper samt i vissa fall
även fastigheter.
Utöver den garanterade avkastningen finns möjlighet till extra avkastning, s.k.
andel av bolagets vinstmedel. En traditionell försäkring består därför av två delar,
ett garanterat värde och en andel av vinstmedel.

Traditionell försäkring –
garanterat värde

Försäkringens garanterade värde består av insatta premier uppräknade med den
garanterade räntan, minus skatter och avgifter. För försäkringsavtal tecknade
efter den 1 juli 1999 är garantin 3 procent, före skatter och avgifter, och för avtal
tecknade innan dess 4 procent, före skatter och avgifter.

TryggPlan

En tjänstepensionslösning där man kan välja ålderspension, familjepension,
sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring. Ålderspension kan placeras i
fondförsäkring samt inom vissa TryggPlan-avtal i traditionell försäkring.

Värdeförändring

Fondandelarnas värdeförändring inklusive fondutdelningar.

Återbetalningsskydd

Ett skydd som innebär att hela eller delar av värdet i en pensions- eller
kapitalförsäkring betalas ut om den försäkrade dör under försäkringstiden.

Återbäringsränta

Avkastningen på sparandet, dvs andel av vinstmedel, tillförs försäkringen som en
återbäringsränta, minus skatter och avgifter. Återbäringsräntan bestäms löpande
grundat på en prognos om hur avkastningen förväntas bli framöver samt om
bolaget har ett stort eller litet ”över- eller underskott”.
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