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Sjukavbrottsförsäkring Bas 
Gruppförsäkring

Som företagsledare eller ägare har du inte bara ansvar för dig själv och din egen hälsa. Skulle 
du drabbas av sjukdom eller olycksfall är det stor risk att detta inte bara påverkar dig och din 
privata ekonomi. Blir du sjukskriven under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela  
företagets fortlevnad.

Betalar dina kostnader
Med en Sjukavbrottsförsäkring Bas kan du vara säker 
på att du kan fortsätta betala dina löpande och återkom-
mande kostnader, även under din frånvaro. Medarbet-
arnas löner, lokalhyra, fasta el- och telekostnader samt 
fasta ränte- och leasingkostnader är exempel på kostna-
der som en sjukavbrottsförsäkring täcker.

Sjukavbrottsförsäkring Bas är en enkel basförsäkring
som kan betala ut upp till fyra prisbasbelopp vid sjuk-
avbrott under en ersättningsperiod om maximalt tolv 
månader.

Enkel att teckna
Försäkringen tecknas med ett på förhand bestämt för-
säkringsbelopp, utan att behöva visa upp underlag på 
kostnadsposter i bokslutet.

Viktig del av skyddet
För de flesta är försäkringsskyddet från stat och arbets-
givare inte tillräckligt för att klara en plötslig ekonomisk 
förändring vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med 
en eller flera av Euro Accidents gruppförsäkringar kan 
du enkelt komplettera ditt försäkringsskydd där det 
behövs.  



Fakta
• Ersättning för företagets löpande och återkommande 

kostnader
• Fast ersättningsbelopp 
• Enkel basförsäkring 
• Ingen finansiell prövning vid köp

Det här ingår i försäkringen
Ett månadsbelopp som betalas ut till företaget under tolv 
månader om din förmåga att arbeta är nedsatt med minst 
25 procent. 

Månadsbeloppet är proportionellt i förhållande till din arbets-
förmåga och betalas ut när du har varit borta från arbetet 
under en månad. Om du till exempel är sjukskriven på 25 
procent, så betalas 25 procent av månadsbeloppet ut.

Viktigt att veta
Premien för sjukavbrottsförsäkringen är en avdragsgill  
kostnad i rörelsen. 

Giltighet
Försäkringen gäller till och med utgången av den månad du 
fyller 67 år, eller tills du av annan anledning lämnar gruppen.
Sjukavbrottsförsäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i 
upp till tolv månader.

Vem kan försäkras
Frivillig gruppförsäkring 
Frivillig gruppförsäkring kan tecknas av person som: 
− fyllt 16 år men inte 65 år och  
– är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige och 
− är berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.

Villkor
Fullständiga villkor och förköpsinformation hittar du på  
euroaccident.se eller hos din försäkringsförmedlare. 
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Om gruppförsäkringar
Samhället tillhandhåller ett grundläggande ekonomiskt skydd som är lika för alla. I detta skydd ingår det till ex-
empel sjukersättning från Försäkringskassan och allmän pension. Detta skydd ger endast ett grundskydd som 
i flera avseenden kan behöva kompletteras.

Gruppförsäkring är ett kostnadseffektivt sätt att skapa trygghet för ett företags medarbetare eller en organisations 
medlemmar. Försäkringarna ger ekonomisk ersättning om något oförutsett inträffar eller olyckan skulle vara 
framme.

Sällan är behoven lika för alla
Euro Accident kan erbjuda skräddarsydda gruppförsäkringslösningar och finansiella upplägg som passar både 
stora och små företag och organisationer. 

euroaccident.se
Tillsammans skapar vi Hållbara medarbetare®

Euro Accident är ett svenskt livförsäkringsbolag med verksamhet i Skandinavien. Vårt fokus ligger på att erbjuda försäkringar 
i toppklass som bidrar till att företag har trygga och friska medarbetare som kan arbeta och må bra medan de gör det.


