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1 Allmänna villkor 
 

1.1 Inledning 
Försäkringsvillkoret beskriver de försäkringsprodukter 

som kan ingå i försäkringen. Försäkringsvillkoret 

innehåller också information om de enskilda 

försäkringarnas innehåll, anslutningskrav, 

ikraftträdande, upphörande och premiebestämmelser. 

Försäkringsbeskedet innehåller information om 

tecknade försäkringsprodukter. 

Försäkringsvillkoret är indelat i: 

– Allmänna villkor inklusive generella 

teckningsregler 

– Förklarande ord 

– Produktvillkor 

 Försäkringsgivare 

Försäkringsgivare för Tjänstegrupplivförsäkring är Euro 

Accident Livförsäkring AB, nedan kallat Euro Accident. 

Försäkringsgivaren är det försäkringsbolag som ingått 

försäkringsavtalet och därmed bär försäkringsrisken. 

Styrelsens säte: Danderyd  

Adress: Svärdvägen 3 a  

S-182 33 Danderyd 

Försäkringen klassificeras enligt inkomstskattelagen 

(1999:1229) som kapitalförsäkring. Euro Accident 

betalar särskild premieskatt och utfallande 

försäkringsbelopp är fritt från inkomstskatt enligt 

svensk skatterätt. 

1.2 Avtal om TGL 
Detta villkor reglerar TGL som tecknas av en 

arbetsgivare för sina anställda. Företagare kan 

omfattas av TGL för egen del. 

En förutsättning för det senare är att företagaren 

arbetar i företaget. 

När det i dessa försäkringsvillkor talas om arbetsgivare 

menas även företagare som enligt denna punkt kan 

teckna försäkring. 

Försäkringsavtal vid tjänstegrupplivförsäkring ingås 

mellan försäkringsgivaren och företrädare för 

gruppmedlemmarna t.ex. ett företag för sina anställda. 

Vid tjänstegrupplivförsäkring är gruppföreträdaren, det 

vill säga företaget/organisationen, försäkringstagare. 

 Innehåll 

För försäkringen gäller vad som anges i 

försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet grundar sig på 

de uppgifter som försäkringstagaren och i 

förekommande fall den försäkrade skriftligen eller på 

annat sätt lämnat till Euro Accident. 

För försäkringsavtalet gäller svensk rätt. Gällande 

bestämmelser finns i försäkringsavtalslagen 

(2005:104). 

 Avtalsperioden 

Avtalet gäller för 1 kalenderår i taget. Vid nyteckning 

löper den första försäkringstiden till årets slut, det vill 

säga till och med den 31 december det år försäkringen 

tecknades. Försäkringstiden löper därefter med 1 år i 

taget, från den 1 januari till den 31 december varje år. 

Om det inte sägs upp av någon av parterna förnyas 

avtalet årsvis. 

 Ändring av villkor 

Euro Accident har rätt att ändra villkoren under 

försäkringstiden om ändringen är till fördel för 

försäkringstagaren eller om förutsättningarna för 

avtalet har förändrats genom ändrad lagstiftning eller 

annan författning, ändrad tillämpning av lag eller 

annan författning eller genom myndighets föreskrift. 

Detsamma gäller om förutsättningarna för 

försäkringsavtalet förändrats på så sätt att en ändring 

i villkoren behövs av försäkringstekniska skäl, 

försäkringens art eller om en ändring i villkoren är 

nödvändig på grund av någon annan särskild 

omständighet. 

En ändring i villkoren gäller med verkan från utgången 

av den innevarande premieperioden eller vid den 

tidigare tidpunkt som följer av lag. Ändringen kan dock 

tidigast börja gälla en månad efter det att Euro 

Accident sänt information om de nya villkoren till 

försäkringstagaren. 

1.3 Generella teckningsregler 
Avtal om Tjänstegrupplivförsäkring TGL kan ingås av 

svenska företag, föreningar, förbund eller 

motsvarande utländska organisationer som har ett 

fast etableringsställe i Sverige. 

Tjänstegrupplivförsäkring kan tecknas av arbetsgivare 

för anställda som: 

– fyllt 18 år fram till den dag personen fyller 65 år. 

– är bosatt och folkbokförd i Sverige och 

– är berättigad till ersättning från svensk 

försäkringskassa, om inget annat är avtalat. 

För anställd som är bosatt i annat nordiskt land 

Anställd som har sin huvudsakliga sysselsättning i 

Sverige men är stadigvarande bosatt i annat nordiskt 

land och  
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är berättigad till ersättning från svensk 

försäkringskassa eller dess motsvarighet inom Norden 

kan omfattas av försäkring.  

Om personen är bosatt och folkbokförd i annat 

nordiskt land än Sverige, exklusive Island, och är 

berättigad till ersättning från annan försäkringskassa 

än den svenska, krävs det att personen är i 

utlandstjänst hos ett svenskt företag. Företaget ska 

vara kund hos Euro Accident och de anställda ska ha 

erbjudits gruppförsäkring inom ramen för dessa 

teckningsregler och tillhörande villkor. 

För att Euro Accident ska bevilja 

tjänstegrupplivförsäkring krävs normalt att den 

sökande är fullt arbetsför för sin anställning, se rubrik 

"Fullt arbetsför". Den som inte är fullt arbetsför vid 

anslutningstillfället kan senare ansluta sig till 

försäkringen mot vid var tid gällande 

hälsoprövningsregler avseende nyteckning av 

försäkring på det aktuella avtalet. 

Denna försäkring kan inte tecknas obligatoriskt för 

utövare i idrottslag eller idrottsföreningar. 

 Konvertering från tidigare 

försäkringsgivare 

Om ett avtal om TGL övergår från annan 

försäkringsgivare gäller att gruppmedlem eller 

medförsäkrad är fullt arbetsför vid tidpunkten för 

anslutning, för att konverteras till liknande produkt 

med liknande omfattning. 

 Fullt arbetsför 

Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan 

fullgöras utan inskränkningar och att den anställde 

arbetar minst åtta timmar per helgfri vecka, räknat 

som ett genomsnitt per månad, och att sjuklön från 

arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan 

inte utbetalas. 

Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- 

eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, 

sjukersättning eller annan ersättning på grund av 

arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs 

vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att 

lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning, 

sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är 

beviljad. 

Med försäkringskassa och ersättningar avses även 

dess motsvarighet i de nordiska länderna. 

Skulle det i samband med ett inträffat skadefall eller 

vid annan tidpunkt framkomma att den försäkrade inte 

varit fullt arbetsför vid försäkringens ikraftträdande, 

kan det medföra att försäkringen helt eller delvis inte 

gäller eller att Euro Accident har rätt att begränsa 

eventuell ersättning från försäkringen, se rubrik 

"Begränsningar/Oriktig och ofullständig uppgift".  

1.3.2.1 Föräldralediga/tjänstlediga 

Även föräldralediga/tjänstlediga anses vara fullt 

arbetsföra såvida ovanstående krav, på att inga av 

nämnda ersättningar utbetalas, är uppfyllt. Om 

tjänstledigheten beror på att den anställde av 

hälsoskäl provar på annat arbete anses denne inte 

fullt arbetsför. 

1.4 Försäkringens ikraftträdande 
Försäkringen börjar gälla från det datum som följer av 

avtalet. Om inte annat avtalats ska avtal anses 

ingånget dagen efter den dag ansökan gjordes till Euro 

Accident under förutsättning att försäkringen kan 

beviljas enligt Euro Accidents tecknings- och 

hälsoprövningsregler. För anställda gäller försäkringen 

tidigast från den dag den anställde börjar arbeta hos 

försäkringstagaren, dock tidigast när den anställde fyllt 

18 år. Försäkringen gäller så länge anställningen hos 

försäkringstagaren består, under förutsättning att 

premie betalas. 

Försäkringsavtalet omfattar försäkringstagarens 

samtliga anställda i en definierad grupp, under 

förutsättning att de kan anslutas mot godkänd 

hälsoprövning och att de anmälts till Euro Accident vid 

försäkringsavtalets ikraftträdande. 

I den definierade gruppen kan anställd VD med eller 

utan kollektivavtal ingå. 

Försäkringstagaren eller den försäkrade intygar att 

den anställde är fullt arbetsför vid den tidpunkt 

ansökan undertecknas. 

Är försäkringsbeloppet av sådan storlek att det enligt 

vid var tid gällande regler fordras ytterligare 

hälsoprövning eller om försäkringen till viss del ska 

återförsäkras och sådan hälsoprövning eller 

återförsäkringsbolagets beslut visar att försäkring kan 

beviljas endast mot premieförhöjning och/eller 

klausul, gäller försäkringen först när beslut om 

premieförhöjning respektive klausul meddelats 

försäkringstagaren och accepterats av denne. 

Nyanställning efter avtalets tecknande 

För anslutning av nyanställd gäller försäkringen från 

och med anställningens början under förutsättning att: 

– ansökan inkommit tidigast en (1) månad före och 

senast tre månader efter anställningens början 

– försäkringen, enligt vid var tid gällande 

teckningsregler, kan beviljas mot godkänd 

hälsoprövning 

– fullständiga ansökningshandlingar inkommit till 

Euro Accident. 

Om ansökan inkommer senare än tre månader räknat 

från anställningens början gäller försäkringen från och 

med dagen efter den dag ansökan gjordes till Euro 

Accident under förutsättning att försäkringen, enligt vid 
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var tid gällande regler, kan beviljas mot godkänd 

hälsoprövning och att fullständiga 

ansökningshandlingar inkommit till Euro Accident. 

1.5 Premie 
Premien betalas av försäkringstagaren för varje 

försäkrad till och med månaden före avgång med 

pension eller avgång ur tjänst sker, dock senast till 

utgången av den månad den försäkrade fyller 70 år. 

Försäkringstagaren ska fortlöpande anmäla rätt antal 

försäkrade och övriga uppgifter som är relevanta och 

som begärs av Euro Accident. Om sådan information 

inte lämnas eller om informationen kan antas vara 

felaktig får Euro Accident besluta om premie i enlighet 

med vad som är känt om försäkringstagaren. 

Om inte annat följer av avtalet beräknas premien för 

ett år i taget. 

 Premiebetalning 

Första premie för en försäkring ska betalas senast 30 

dagar efter den dag Euro Accident aviserat premien. 

Förnyelsepremie för en redan gällande försäkring ska 

betalas senast den dag den nya försäkringsperioden 

börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 

en månad från den dag Euro Accident avsände krav på 

premien. 

Dessutom gäller att det företag eller den organisation 

som slutit försäkringsavtal ska, utan kostnad för Euro 

Accident, göra premiebetalningarna i en post för alla 

försäkrade. 

Vid fakturering via post tillkommer en 

faktureringsavgift. Avgiften framgår av, vid var tid, på 

hemsidan angiven tariff. 

 Uppsägning 

Betalas inte premien i rätt tid har Euro Accident rätt att 

säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 

dagar efter det att meddelande om uppsägning 

avsändes under förutsättning att premien inte betalas 

inom denna tid. 

 Återupplivning 

Om försäkringen har upphört att gälla på grund av 

dröjsmål med inbetald premie kan försäkringen 

återupplivas, utan ny hälsoprövning, genom att 

premien betalas inom tre månader från den dag 

försäkringen upphörde att gälla. Försäkringen börjar 

då åter gälla från och med dagen efter den dag 

premien betalades. Denna rätt gäller inte om 

dröjsmålet avser första premien för försäkringen. 

Om försäkringen återupplivas, på grund av 

ovanstående, gäller försäkringen inte för skadefall som 

inträffat under den tid försäkringen inte gällde, inte 

heller för skadefall som inträffat efter det att 

försäkringen återupplivats, om skadefallet har sin 

grund i händelse som inträffade då försäkringen inte 

gällde. Euro Accidents ansvar inträder först från och 

med dagen efter den dag premiebeloppet betalades. 

Rätten till återupplivning kan begränsas i avtalet om 

detta är nödvändigt på grund av försäkringens 

beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. 

 Premiebefrielse 

Om avtalet inte föreskriver annat har 

försäkringstagaren rätt till premiebefrielse för 

försäkrad gruppmedlem under tid som 

gruppmedlemmen uppbär sjukpenning, sjukersättning 

eller aktivitetsersättning om arbetsoförmågan uppgår 

till minst 25 procent och har pågått antingen i minst 

90 dagar i följd eller i minst 105 dagar under den 

senaste tolvmånadersperioden. Vid återkommande 

arbetsoförmåga räknas perioder som varar i minst 30 

dagar. 

Premiebefrielse gäller som längst till den avtalade 

pensionsåldern, dock senast till och med månaden 

den försäkrade fyller 70 år. Arbetsoförmåga innan den 

försäkrade omfattades av försäkringen beaktas inte. 

Försäkringstagaren ska genast anmäla 

arbetsoförmåga som berättigar till premiebefrielse och 

förse Euro Accident med alla handlingar som krävs för 

att styrka rätten till premiebefrielse, exempelvis beslut 

från Försäkringskassan. 

Euro Accident reserverar sig dock alltid rätten att 

inhämta ytterligare oberoende utlåtande, alternativt 

begära att den försäkrade infinner sig till 

läkarundersökning hos, av Euro Accident, särskild 

anvisad läkare. 

Retroaktiv premiebefrielse kan beviljas. 

 Återbetalning av premie 

Det åligger försäkringstagaren att snarast möjligt 

anmäla till Euro Accident om försäkrad gruppmedlem 

utträder ur den försäkringsberättigade gruppen eller 

om den försäkrade av annan anledning inte längre ska 

omfattas av försäkring. 

Anmäls inte ovanstående i rätt tid, betalas upp till de 

senaste tolv månadernas premie tillbaka. 

Har premie betalats för tid efter det att försäkringen 

upphört, återbetalas alltid den del av premien vilken 

svarar mot den tid vilken infaller efter det att 

försäkringen upphört. Euro Accident förbehåller sig 

rätten att ta ut administrativa avgifter i samband med 

återbetalning. 

Euro Accident kan under försäkringstiden, utan 

föregående meddelande, ändra sättet för 

återbetalning. 
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1.6 Tjänstledighet och 

föräldraledighet 
Vid tjänstledighet och föräldraledighet kan 

arbetsgivaren fortsätta med inbetalning av premie för 

den försäkrade. Om arbetsgivaren under 

tjänstledigheten eller föräldraledigheten avstår att 

betala premien finns rätt att efter tjänstledighetens 

eller föräldraledighetens slut återinträda i 

försäkringsavtalet med samma försäkringsskydd som 

gällde före tjänstledigheten eller föräldraledigheten. 

Premieuppehåll beviljas inte om den försäkrade är 

försäkringstagare. 

För återinträde får tjänstledigheten eller 

föräldraledigheten inte varat längre tid än 18 månader 

och den anställde ska vara fullt arbetsför vid 

återinträdet. Om anmälan om återinträde görs senare 

än tre månader efter att den anställde är tillbaka i 

tjänst hos arbetsgivaren, begärs ny hälsoprövning. 

Om tjänstledigheten eller föräldraledigheten varat 

längre tid än 18 månader måste den anställde ansöka 

om ny försäkring, mot hälsoprövning. 

1.7 Försäkringens upphörande 
Försäkringen gäller som längst till den avtalade 

pensionsåldern, dock senast till och med månaden 

innan den försäkrade fyller 70 år. 

Försäkringen upphör dessförinnan att gälla då: 

– den försäkrade inte längre är anställd hos 

försäkringstagaren 

– den försäkrade arbetar mindre än åtta timmar 

per helgfri vecka i genomsnitt under en (1) 

månad 

– avtal om TGL upphör att gälla 

– försäkringstagaren sagt upp försäkringsavtalet 

– premie inte betalas i rätt tid, se rubrik 

"Premie/Uppsägning". 

Euro Accident förbehåller sig rätten att säga upp 

försäkringen att upphöra, om försäkringstagaren eller 

den försäkrade grovt har åsidosatt sina förpliktelser 

mot bolaget eller om det finns andra synnerliga skäl. 

 Uppsägning 

Försäkringstagaren har rätt att säga upp avtal om 

Tjänstegrupplivförsäkring till månadsskifte efter det att 

skriftlig uppsägning kommit Euro Accident tillhanda. 

 Efterskydd 

Om anställningen upphör av annan anledning än 

pensionering och under förutsättning att den 

försäkrade omfattats av försäkringen i mer än sex 

månader gäller försäkringen under ytterligare 90 dagar 

från anställningens upphörande, dock längst till 

avtalad pensionsålder. 

 Överlåtelse, pantsättning och belåning 

Tjänstegrupplivförsäkring kan inte överlåtas. 

Tjänstegrupplivförsäkring får inte pantsättas eller 

belånas. 

 Fortsättningsförsäkring 

Den försäkrade kan under den tid efterskydd gäller, 

enligt ovan, teckna en motsvarande livförsäkring utan 

hälsoprövning. Den som inte omfattas av efterskydd 

ska teckna Fortsättningsförsäkringen inom tre 

månader från det att tidigare TGL-försäkring upphörde. 

Den som fyllt 65 år kan inte teckna 

Fortsättningsförsäkring. 

Fortsättningsförsäkring kan ha upp till samma 

omfattning och förmåner som senast gällde för 

tjänstegrupplivförsäkringen. 

Fortsättningsförsäkringen kan ha andra 

försäkringsvillkor. Premien för 

Fortsättningsförsäkringen bestäms efter den 

försäkrades ålder och beräknas enligt särskild tariff. 

1.8 Begränsningar 

 Upplysningsplikt 

Försäkringstagaren eller den försäkrade är skyldiga att 

på begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse 

för om försäkring ska meddelas, utvidgas eller förnyas. 

Samma skyldighet gäller i samband med 

skadereglering. 

Det åligger försäkringstagaren eller den försäkrade att 

utan dröjsmål anmäla följande till Euro Accident: 

– uppgift om nyanställning alternativt anställnings 

upphörande 

– uppgift om arbetsoförmåga hos den försäkrade 

– uppgift om annan förändring som kan påverka 

försäkringsskyddet eller dess ersättning 

Underlåter försäkringstagaren att anmäla ovanstående 

förändringar i tid, börjar dessa gälla från det datum 

anmälan gjordes till Euro Accident. 

 Oriktig eller ofullständig uppgift 

Om någon uppgift, som försäkringstagaren eller den 

försäkrade lämnat, är oriktig eller ofullständig gäller 

vad som för sådant fall stadgas i 

försäkringsavtalslagen. 

Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan 

det medföra att försäkringen helt eller delvis inte 

gäller. Försäkringsavtalet kan förklaras ogiltigt eller 

försäkringsskyddet kan komma att minskas till den 

nivå och omfattning det skulle ha haft med hänsyn till 

gjorda inbetalningar om riktiga och fullständiga 

uppgifter lämnats. Inbetald premie för förfluten tid 

återbetalas inte.  
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 Framkallande av försäkringsfall 

Försäkringen gäller inte om den försäkrade 

uppsåtligen framkallat en skada. 

Ersättningen kan sättas ner eller helt utebli om den 

försäkrade råkat ut för en skada i samband med att 

den försäkrade: 

– genom uppsåt eller grov vårdslöshet framkallat 

en skada eller förvärrat dess följder 

– antas ha handlat eller underlåtit att handla i 

vetskap om att detta innebär en betydande risk 

för att skadan skulle inträffa 

– tillfogats skada i samband med aktivt deltagande 

i slagsmål, gängbråk, upplopp och liknande 

– råkat ut för en skada som föranletts av att denne 

varit påverkad av alkohol, andra 

berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska 

preparat eller genom felaktig användning av 

läkemedel. 

Ersättningen sätts ned i den omfattning som är skälig 

med hänsyn till omständigheterna i övrigt. 

Ersättningen sätts aldrig ned om den försäkrade var 

under 18 år eller led av en allvarlig psykisk störning vid 

tillfället kroppsskadan, olycksfallsskadan eller 

sjukdomen framkallades eller förvärrades. 

Har den försäkrade begått självmord, ansvarar Euro 

Accident om det har gått mer än ett år från det att 

försäkringsavtalet ingicks eller utökades, eller vid 

kortare tid om det antas att försäkringen tecknades 

utan tanke på självmordet. 

 Tjänstledighet i samband med värnplikt 

eller utbildning 

Försäkringen gäller inte vid grundutbildning som 

värnpliktig eller vid tjänstledighet för utbildning. 

 Force Majeure 

Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om 

bedömning av rätten till försäkring, skadeutredning 

eller betalning av ersättning fördröjs eller omöjliggörs 

på grund av krig, krigsliknande händelser, 

inbördeskrig, revolution, uppror, myndighets åtgärd, 

strejk, lockout, blockad eller liknande händelse eller 

på grund av naturkatastrof.  

 Krig, krigsliknande politiska oroligheter, 

väpnad konflikt eller liknande i Sverige 

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har 

samband med krig, krigsliknande politiska oroligheter, 

väpnad konflikt eller liknande i Sverige. 

 Krig, krigsliknande politiska oroligheter, 

väpnad konflikt eller liknande i länder 

eller områden utanför Sverige 

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har 

samband med krig, krigsliknande politiska oroligheter, 

väpnad konflikt eller liknande i länder eller områden 

utanför Sverige. 

Vistas den försäkrade i länder eller områden utanför 

Sverige där krig, krigsliknande politiska oroligheter, 

väpnad konflikt eller liknande bryter ut under vistelsen 

gäller försäkringen dock under de första fyra veckorna 

under förutsättning att den försäkrade inte på något 

sätt deltar i, eller rapporterar från, kriget, de 

krigsliknande politiska oroligheterna eller den väpnade 

konflikten. Detta gäller dock inte i länder eller 

områden som Utrikesdepartementet (UD) avråder från 

att resa till på grund av krig, krigsliknande politiska 

oroligheter, väpnad konflikt eller liknande. 

 Terrorism och massförstörelse 

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har 

samband med terroristhandling som förorsakats 

genom användande av massförstörelsevapen i form av 

biologiska, kemiska eller nukleära substanser i eller 

utanför Sverige. 

Med terroristhandling avses handling genomförd av en 

person, eller grupp av personer, med politiska, 

religiösa, ideologiska eller liknande syften, med avsikt 

att påverka regeringar eller att försätta allmänheten, 

eller delar av allmänheten, i fara. Terroristhandling kan 

inkludera, men inte begränsas, till det faktiska 

användandet av makt, våld eller hot om sådant. 

Förövarna kan antingen agera individuellt, eller på 

uppdrag av, eller i samarbete med annan organisation 

eller regering.  

 Atomkärnprocess 

Försäkringen gäller inte vid sjukdom eller 

olycksfallsskada som direkt eller indirekt orsakats av 

atomkärnprocess. 

1.9 Allmänna riktlinjer 

 Åtgärder för utbetalning 

Skadefall, som kan ge rätt till ersättning, ska snarast 

möjligt anmälas till Euro Accident eller, om angivet på 

skadeblankett, via den försäkringsförmedlare som 

företräder den försäkrade gruppen. 

Blanketter kan rekvireras via euroaccident.se eller den 

försäkringsförmedlare som företräder 

försäkringstagaren och den försäkrade gruppen. 

De handlingar och övriga upplysningar som Euro 

Accident anser vara av betydelse för bedömning av 

rätten till ersättning ska anskaffas och insändas utan 

kostnad för Euro Accident. 

Om Euro Accident så begär ska medgivande lämnas till 

Euro Accident, eller de företag som Euro Accident 

anlitar för medicinsk riskbedömning eller 

skadereglering, att för bedömning av Euro Accidents 

ansvarighet inhämta upplysningar, journaler, intyg med 
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mera från läkare eller annan sjukvårdspersonal, 

sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, 

Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning. 

Om Euro Accident inte har möjlighet till kännedom om 

att försäkringsfall inträffat, måste företrädare för 

dödsboet anmäla dödsfallet till Euro Accident som 

tillhandahåller blankett för anmälan om dödsfall.  

Förmånstagare ska styrka sin rätt till förmån genom 

dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket. 

Euro Accident har rätt att infordra kompletterande 

uppgifter, såsom kopia på bouppteckning, för att få 

rätten till förmån styrkt.  

 Tidpunkt för utbetalning och 

räntebestämmelser 

Utbetalning ska ske senast en månad efter att rätt till 

ersättning uppkommit och Euro Accident mottagit 

upplysningar, journaler, intyg med mera från läkare 

eller annan sjukvårdspersonal, sjukhus eller annan 

sjukvårdsinrättning, Försäkringskassan eller annan 

försäkringsinrättning och att den som begär 

utbetalning: 

– fullgjort de åtgärder som angivits för utbetalning 

– lagt fram den utredning som skäligen kan 

begäras för att fastställa Euro Accidents 

ersättningsskyldighet 

– meddelat till vem utbetalning ska göras. 

Sker utbetalning senare, betalas dröjsmålsränta till 

den försäkrade, enligt räntelagen. Härutöver ansvarar 

Euro Accident inte för förlust som kan uppstå om 

utredning rörande försäkringsfall skapar fördröjd 

utbetalning. 

Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på 

omständigheter under rubrik "Begränsningar/Force 

Majeure". 

 Preskription 

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning 

eller annat försäkringsskydd måste väcka talan mot 

Euro Accident inom tio år från den tidpunkt som när 

det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar 

till sådant skydd eller ersättning inträdde. Annars går 

rätten till ersättning eller annat försäkringsskydd 

förlorad. 

Om anspråk framställts inom denna tid, är fristen att 

väcka talan alltid minst sex månader från det att Euro 

Accident har förklarat att bolaget har tagit slutlig 

ställning till anspråket. 

 Regressrätt 

Euro Accident inträder i den försäkrades rätt till 

skadestånd, eller annan ersättning från annan, i den 

mån försäkringsgivaren lämnat ersättning på grund av 

försäkringsavtalet. 

1.10 Behandling av personuppgifter 
Som personuppgiftsansvarig behandlar Euro Accident 

personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de 

försäkringar och tjänster som vi har kommit överens 

om och för andra ändamål som att till exempel följa 

lagar och andra regler. För detaljerad information om 

personuppgiftsbehandlingen, vänligen läs vidare i Euro 

Accidents integritetspolicy som finns på 

euroaccident.se eller kontakta Euro Accident. 

Integritetspolicyn, innehåller bland annat information 

om hur Euro Accident samlar in och använder dina 

personuppgifter men även information om dina 

rättigheter i samband med behandlingen av 

personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, 

dataportabilitet, rätten att bli glömd och göra 

invändningar etc.  

1.11 Skadeanmälningsregister 
Euro Accident äger rätt att, i ett för 

försäkringsbranschen gemensamt 

skadeanmälningsregister (GSR), registrera anmälda 

skador uppkomna i denna försäkring. Registret 

används endast i samband med skadereglering. 

Registreringen av skadeanmälningar innebär att det 

behandlas vissa personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig för registret är 

Skadeanmälningsregister (GSR) AB. 

Den behandling av personuppgifter som 

Skadeanmälningsregister (GSR) AB utför följer 

dataskyddsförordningen. Behandlingen baseras på 

artikel 6.1 f i denna förordning. Detta innebär praktiskt 

att det har gjorts en avvägning mellan å ena sidan de 

registrerades integritetsintresse och å andra sidan 

försäkringsföretagens behov av att kunna identifiera 

oklara försäkringsfall och undvika utbetalningar av 

försäkringsersättning som baseras på oriktiga 

uppgifter. 

Skadeanmälningsregister (GSR) AB 

Box 24171 

104 51 Stockholm 

Hemsida: gsr.se 

1.12 Prövning av beslut i ett 

försäkringsärende 
Om den försäkrade är missnöjd med Euro Accidents 

beslut i ett försäkringsärende ska i första hand 

omprövning av beslutet begäras hos Euro Accident. 

Begäran ska sändas till den handläggare som beslutat 

i ärendet eller till handläggarens närmaste chef.  

Euro Accident har också en utsedd klagomålsansvarig 

dit den försäkrade kan vända sig för hjälp och en 

oberoende prövning av sitt ärende. Kontaktinformation 

till klagomålsansvarig finns på Euro Accidents hemsida 

euroaccident.se.  
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Euro Accidents omprövningsnämnd 

Slutligt beslut i ett försäkringsärende kan prövas av 

Euro Accidents omprövningsnämnd. Nämnden består 

av jurist, skadespecialist, senior skadereglerare samt 

produktchef. Vid behov ska extern jurist delta i 

nämndens prövning.  

Är den försäkrade trots detta missnöjd kan den 

försäkrade vända sig till: 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)  

Box 174  

101 23 Stockholm  

Telefon: 08-508 860 00  

Besöksadress: Teknologgatan 8 C, Stockholm  

Hemsida: arn.se 

ARN prövar inte ärenden som rör medicinska frågor, 

där särskild medicinsk kunskap behövs. Sådana 

ärenden prövas istället av:  

Personförsäkringsnämnden  

Box 24067  

104 50 Stockholm  

Telefon: 08-522 787 20  

Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm 

Hemsida: forsakringsnamnder.se/PFN 

För kostnadsfri rådgivning kontakta: 

Konsumenternas försäkringsbyrå  

Box 24215  

104 51 Stockholm  

Telefon: 0200-22 58 00  

Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm  

Hemsida: bankforsakring.konsumenternas.se 
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2 Förklarande ord 
 

Arbetsoförmåga 

Med arbetsoförmåga menas att den försäkrade på 

grund av sjukdom eller olycksfallsskada har förlorat 

arbetsförmågan eller fått den nedsatt. Euro Accidents 

bedömning följer normalt reglerna i allmän försäkring 

och Försäkringskassans beslut om rätt till sjuk- eller 

rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, 

sjukersättning eller annan ersättning på grund av 

arbetsoförmåga. Även tid med sjuklön betraktas som 

arbetsoförmåga. Nedsättningen bedöms, där inte 

annat anges, enligt 7 kap 3 § Lagen om allmän 

försäkring. För fastställande av rätt till ersättning kan 

Euro Accident begära att den försäkrade infinner sig till 

undersökning hos särskild anvisad läkare.  

Fullt arbetsför 

Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan 

fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från 

arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan 

inte utbetalas. 

Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- 

eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, 

sjukersättning eller annan ersättning på grund av 

arbetsoförmåga. 

För att vara fullt arbetsför krävs vidare att 

arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att 

lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning, 

sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är 

beviljad. 

Med försäkringskassa och ersättningar avses även 

dess motsvarighet i de nordiska länderna. 

Företagare 

Aktiebolag: 

– Ägare som antingen själv eller tillsammans med 

make/maka, registrerad partner, förälder eller 

barn, äger en tredjedel eller mer av aktierna i 

företaget. 

– Företagarens i företaget verksamma 

make/maka, registrerad partner 

– I företaget verksam make/maka eller registrerad 

partner till företagare, med eller utan eget 

aktieinnehav, räknas som företagare. 

– Barn till företagare räknas som företagare om de 

äger minst en aktie. 

– Syskon kan inte räkna ihop sina aktier. 

Hur räknar man ihop aktieinnehav för företagare? 

Räkna ihop aktieägarens andel av aktierna med aktier 

som ägs av en i företaget verksam maka eller make, 

registrerad partner, förälder eller ett barn. Om 

summan blir minst en tredjedel betraktas personen 

som företagare. 

Delägare i aktiebolag som äger mindre än en tredjedel 

av aktierna betraktas som anställd. 

Handelsbolag: 

– Delägare 

– Delägares make/maka, registrerad partner. 

Kommanditbolag: 

– Komplementär 

– Komplementärers make/maka, registrerad 

partner. 

Övriga bolagsformer: 

– Samtliga ägare 

Förmånstagare 

Den person som, via ett förmånstagarförordnande i 

detta försäkringsvillkor eller genom ett särskilt 

förmånstagarförordnande, får utbetalning av 

försäkringsbeloppet från en försäkring vid den 

försäkrades dödsfall. 

Försäkrad 

Den person på vars liv eller hälsa en försäkring gäller. 

Försäkringsavtal 

Det avtal som gäller för varje enskild försäkring. 

Försäkringsavtalet omfattar vad som anges i 

ansökningshandlingarna till försäkringen, avtalet, 

försäkringsgivarens teckningsregler, 

försäkringsvillkoret, Försäkringsavtalslagen 

(2005:104) och svensk rätt i övrigt. 

Försäkringsberättigad grupp 

Bestämd grupp av personer som enligt avtal har rätt 

att ansöka om eller ansluta sig till försäkring. 

Försäkringstagare 

Försäkringstagare är den som ingått försäkringsavtal 

med försäkringsgivaren. Försäkrad gruppmedlem 

betraktas som försäkringstagare när det gäller till 

exempel försäkringsersättning och rätten att insätta 

förmånstagare.  

Grupp 

Företag eller organisation, som har ingått gruppavtal 

om Tjänstegrupplivförsäkring med försäkringsgivaren. 

Gruppavtal 

Avtal som ingås mellan försäkringsgivaren och 

företrädare för en grupp om försäkring för gruppens 
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medlemmar. Gruppavtalet innehåller bestämmelser 

om gruppens sammansättning, vilka försäkringar som 

erbjuds de försäkringsberättigade, gruppavtalets 

ikraftträdande och giltighetstid och förlängning och 

uppsägning av gruppavtalet. 

Gruppföreträdare 

Vid gruppförsäkring är gruppföreträdaren den som 

företräder den försäkringsberättigade gruppen och 

dess medlemmar. 

Gruppmedlem 

Person som tillhör den grupp som bestäms av 

gruppavtalet och kan försäkras enligt gruppavtalet. 

Maka/make 

Person med vilken den försäkrade är gift. 

Obligatorisk försäkring 

Försäkring där de försäkrade automatiskt ansluts, 

enligt gruppavtalets inträdeskrav, genom åtgärder från 

arbetsgivaren. 

Pensionsutfästelse 

Arbetsgivarens löfte om pension till anställd eller den 

anställdes efterlevande. 

Prisbasbelopp 

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på 

grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt 

bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken (SFS 

2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i 

förändringen av konsumentprisindex och fastställs för 

helt kalenderår.  

Registrerad partner 

Person med vilken den försäkrade har låtit registrera 

partnerskap, enligt lag (1994:1117) om registrerat 

partnerskap. 

Sambo 

Person med vilken den försäkrade sammanbor enligt 

sambolagen (2003:376). 
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3 Tjänstegrupplivförsäkring TGL 

Försäkringen ersätter: 

-          ett engångsbelopp, så kallat grundbelopp, vid den försäkrades dödsfall 

-          ett engångsbelopp, så kallat barntillägg, vid den försäkrades dödsfall om arvsberättigat barn under 20 år 

efterlämnas 

-          ett engångsbelopp, så kallat makeförsäkring, enligt vissa förutsättningar nedan 

 

3.1 Rätten till ersättning 
Grundbelopp 

Avlider den försäkrade under försäkringstiden 

utbetalas ett engångsbelopp, dödsfallskapital, kallat 

grundbelopp, enligt följande: 

Om tjänstemannen vid 

dödsfallet fyllt 

Grundbeloppets storlek 

i prisbasbelopp 

18 men inte 55 år 6,0 pbb 

55 men inte 56 5,5 pbb 

56 men inte 57 5,0 pbb 

57 men inte 58 4,5 pbb 

58 men inte 59 4,0 pbb 

59 men inte 60 3,5 pbb 

60 men inte 61 3,0 pbb 

61 men inte 62 2,5 pbb 

62 men inte 63 2,0 pbb 

63 men inte 64 1,5 pbb 

64 men inte 70 1,0 pbb 

 

Om den försäkrade har fyllt 55 men inte 70 år och 

efterlämnar barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år, är 

grundbeloppet sex prisbasbelopp. 

Barntillägg 

Till barn som inte fyllt 20 år betalas ett 

försäkringsbelopp, kallat barntillägg, ut enligt följande: 

Om barnet vid 

dödsfallet 

Barnbeloppets storlek i 

prisbasbelopp 

inte fyllt 17 år 2,0 pbb 

har fyllt 17 men inte 19 1,5 pbb 

har fyllt 19 men inte 20 1,0 pbb 

 

Om den försäkrade arbetar mellan 8 och 16 timmar 

per helgfri vecka i genomsnitt, gäller TGL med halva 

försäkringsbeloppen enligt tabellerna ovan. 

Arbetstiden räknas i genomsnitt per månad. 

Makeförsäkring 

Om den försäkrades make inte omfattas av TGL och 

avlider under försäkringstiden, och om makarna har 

barn som vid dödsfallet inte hade fyllt 17 år, gäller 

följande:  

Om den försäkrade omfattas av TGL med ett helt 

grundbelopp betalar Euro Accident ut 0,5 

prisbasbelopp till den försäkrade och 1,0 

prisbasbelopp för varje barn. Om den försäkrade 

omfattas av TGL med ett halvt grundbelopp utbetalas 

hälften av dessa belopp. Med make jämställs i detta 

sammanhang sambo, under förutsättning att sambon 

och den försäkrade har förordnat sambon till 

förmånstagare för grundbeloppet enligt ovan. 

3.2 Förmånstagarförordnande  
Förmånstagare till utfallande grundbelopp är, om inte 

försäkrad skriftligen anmält annat förordnande till 

Euro Accident se rubrik "Särskilt 

förmånstagarförordnande", i följande ordning: 

a) Försäkrads maka/make, registrerad partner eller 

sambo. 

b) Arvsberättigade barn. 

c) Föräldrar eller, om någon av dem är avliden, den 

efterlevande föräldern. 

Om den försäkrade inte efterlämnar någon 

förmånstagare enligt ovan betalas ett halvt 

prisbasbelopp ut till dödsboet som begravningshjälp. 

 Avstående 

Om en förmånstagare avlidit, eller helt eller delvis 

avstår från sin rätt, inträder den eller de enligt 

förordnandet därnäst berättigade i den avlidnes/ 

avståendes ställe. Ett avstående måste ske innan 

dödsfallskapital utbetalats till förmånstagare. 

 Äktenskapsskillnad 

Förordnande till förmån för maka/make alternativt 

registrerad partner upphör att gälla när ansökan om 

äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. 

 Särskilt förmånstagarförordnande 

Blankett för särskilt förmånstagarförordnande kan 

rekvireras via euroaccident.se eller den 

försäkringsförmedlare som företräder den försäkrade 

gruppen. 
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Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom ett 

testamente. 

Särskilt förmånstagarförordnande förfaller när 

försäkringen, till vilken förordnandet är knutet, upphör. 

3.3 Giltighet i utlandet 
Tjänstegrupplivförsäkringen gäller om den försäkrade 

avlider utomlands, oavsett utlandsvistelsens längd. 

Utsända arbetstagare 

Arbetstagare som av arbetsgivare är utsänd från 

Sverige för tjänstgöring utomlands omfattas av 

försäkringen om anställningen uppfyller de 

förutsättningar som gäller för att arbetstagaren ska 

kunna omfattas av "Avtal om social trygghet för 

tjänstemän vid utlandstjänstgöring". Motsvarande 

gäller för företagare. 
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