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Tjänstegrupplivförsäkring – TGL
Välkommen till Euro Accident. I denna
förköpsinformation hittar du en kortfattad beskrivning
av vår Tjänstegrupplivförsäkring och förklaringar av
allmänna begrepp. Nedan följer information som är bra
att känna till såväl före som när du väl har tecknat en
försäkring.
Våra fullständiga villkor och försäkringsavtal gäller vid
skadereglering. Du hittar dessa hos din
försäkringsförmedlare, din arbetsgivare eller annan
gruppföreträdare som har hand om det gruppavtal du
omfattas av, eller genom att kontakta oss via
euroaccident.se.
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en försäkring som
innebär att ett försäkringsbelopp utbetalas vid den
försäkrades dödsfall till den försäkrades
förmånstagare. Försäkringen gäller för anställda
tjänstemän hos den arbetsgivare som ingått avtal om
TGL med Euro Accident. Det är arbetsgivaren som
betalar premien för försäkringen.
För TGL jämställs registrerad partner med make/maka
och registrerat partnerskap med äktenskap.
Försäkringsbelopp
Om den försäkrade avlider betalas försäkringsbelopp,
så kallat grundbelopp, ut enligt följande:
Grundbelopp

Barntillägg
Om barnet vid
dödsfallet

Barntilläggets storlek
2018 i prisbasbelopp
och i kronor

inte fyllt 17 år

2,0 pbb

91 000

har fyllt 17 men inte 19

1,5 pbb

68 250

har fyllt 19 men inte 20

1,0 pbb

45 500

Om den försäkrade arbetar mellan 8 och 16 timmar per
vecka i genomsnitt gäller TGL med halva
försäkringsbeloppen enligt tabellerna. Arbetstiden
räknas i genomsnitt per månad.
Samordning
Om den försäkrade omfattas av flera TGL-försäkringar
samordnas försäkringsbeloppen. Detta innebär att
utbetalning endast sker från den TGL-försäkring som
ger den högsta ersättningen. Samordning sker på det
sätt som berörda försäkringsbolag bestämmer.
Förmånstagare är den som får försäkringsbeloppet.
Förmånstagare till grundbeloppet är i turordning:
a)

Om tjänstemannen vid
dödsfallet fyllt

Grundbeloppets storlek
2018 i prisbasbelopp
och i kronor

18 men inte 55 år

6,0 pbb

273 000

55 men inte 56

5,5 pbb

250 250

56 men inte 57

5,0 pbb

227 500

57 men inte 58

4,5 pbb

204 750

58 men inte 59

4,0 pbb

182 000

59 men inte 60

3,5 pbb

159 250

60 men inte 61

3,0 pbb

136 500

61 men inte 62

2,5 pbb

113 750

62 men inte 63

2,0 pbb

91 000

63 men inte 64

1,5 pbb

68 250

64 men inte 70

1,0 pbb

45 500

Om den försäkrade har fyllt 55 men inte 70 år och
efterlämnar barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år, är
grundbeloppet sex prisbasbelopp (273 000 kronor år
2018).
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Till barn som inte fyllt 20 år betalas ett
försäkringsbelopp, så kallat barntillägg, ut enligt
följande tabell:

b)
c)

Försäkrads make/maka, registrerad partner
eller sambo.
Arvsberättigade barn.
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.
Den försäkrade kan göra ett eget, så kallat särskilt
förmånstagarförordnande. Där kan en annan turordning
mellan förmånstagare göras, eller andra personer
sättas in som förmånstagare, till exempel sambo. En
sådan ändring ska göras på blanketten: Särskilt
förmånstagarförordnande, som kan beställas från Euro
Accident.
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, så kallad Makeförsäkring:
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
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förutsättning att sambon och den försäkrade har
förordnat sambon till förmånstagare för grundbeloppet
enligt ovan.

lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning,
sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är
beviljad.

Giltighet i utlandet
Tjänstegrupplivförsäkringen gäller om den försäkrade
avlider utomlands, oavsett utlandsvistelsens längd.

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.

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. Livförsäkring med barnskydd gäller vid
vistelse utomlands oavsett utlandsvistelsens längd.
Försäkringsgivare för försäkringen är National General
Life Insurance Europe S.A. (NGLIE). Försäkringsgivaren,
NGLIE är det försäkringsbolag som ingått
försäkringsavtalet och därmed bär försäkringsrisken.
Euro Accident är registrerad generalagent för
försäkringsgivaren och administrerar och fullgör övriga
serviceåtaganden enligt försäkringsavtalet.
Generell teckningsregel
Tjänstegrupplivförsäkring kan tecknas av arbetsgivare för
anställda som fyllt 18 år fram till den dag personen fyller
65 år är bosatt och folkbokförd i Norden, exklusive
Island, och berättigad till ersättning från svensk
försäkringskassa eller dess motsvarighet inom Norden
om inte annat avtalats.
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. Den som inte är fullt arbetsför vid
anslutningstillfället omfattas istället av försäkringen från
den dag denne åter är fullt arbetsför för sin anställning.
Fullt arbetsför
Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan
fullgöras utan inskränkningar och att den anställde
arbetar minst 8 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.

Försäkringstid
Försäkringen gäller så länge arbetsgivaren har ett
gällande avtal med Euro Accident om TGL och den
försäkrade är anställd hos denna arbetsgivare.
Försäkringen gäller dock tidigast från det att den
anställde fyllt 18 år och längst till dess den försäkrade
uppnår pensionsåldern.
Om den försäkrade fortsätter att arbeta efter
pensionsåldern fortsätter TGL att gälla, men längst till
och med månaden innan den försäkrade fyller 70 år.
Försäkringen upphör att gälla om den försäkrade arbetar
mindre än 8 timmar per vecka i genomsnitt under en
månad.
Efterskydd
Om den försäkrades anställning upphör, av annan orsak
än pensionering, gäller försäkringen i ytterligare 3
månader, så kallat efterskydd. Om den försäkrade blir
sjuk under den tid efterskydd gäller förlängs dock
försäkringsskyddet med lika lång tid som sjukdomen
varar, dock längst till avtalad pensionsålder.
Fortsättningsförsäkring
Den försäkrade kan under den tid efterskydd gäller, se
ovan, teckna en motsvarande livförsäkring utan
hälsoprövning. Den som inte omfattas av efterskydd ska
teckna fortsättningsförsäkringen inom 3 månader från
det att tidigare TGL-försäkring upphörde. Den som fyllt 65
år kan inte teckna fortsättningsförsäkring.
K-klassad försäkring
Försäkringen är en kapitalförsäkring (K) enligt
inkomstskattelagen, vilket innebär att utfallande belopp
är fritt från inkomstskatt.
Anmälan om försäkringsfall
När försäkringsfall har inträffat ska detta anmälas till
Euro Accident så snart som möjligt. Särskild blankett för
detta, kan beställas från Euro Accident.
Om det krävs för att rätten till försäkringsersättning ska
kunna fastställas, och om Euro Accident begär det, ska
fullmakt lämnas så att upplysningar från den försäkrade,
förmånstagaren, försäkringstagaren, läkare, sjukhus,
annan vårdinrättning, Försäkringskassan eller annat
försäkringsbolag kan inhämtas.

För att vara fullt arbetsför krävs vidare att
arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att
Euro Accident
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Allmänna viktiga begränsningar
Här följer de mest väsentliga begränsningarna i
försäkringens giltighet och Euro Accidents ansvar. För en
fullständig beskrivning – se försäkringsvillkoren.
Oriktiga uppgifter
Om försäkringstagaren eller den försäkrade lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter som är av betydelse
för Euro Accidents bedömning av försäkringsrisken, kan
det innebära att försäkringen är ogiltig.
Tjänstledighet
TGL gäller inte vid grundutbildning som värnpliktig eller
vid tjänstledighet för utbildning.
Framkallat försäkringsfall
Om den försäkrade har begått självmord är Euro Accident
ansvarig för försäkringsfallet endast om det gått mer än
1 år från det att försäkringsavtalet ingicks eller om det
måste antas att försäkringen tecknades utan tanke på
självmordet.
Force majeure
Försäkringen gäller inte vid force majeure – se närmare i
försäkringsvillkoren.
Krig, krigsliknande politiska oroligheter, väpnad konflikt
eller liknande
Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har
samband med krig, krigsliknande politiska oroligheter,
väpnad konflikt eller liknande i eller utanför Sverige.
Vistas den försäkrade i länder eller område 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.
Preskription
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning eller
annat försäkringsskydd måste väcka talan mot Euro
Accident inom tio år från tidpunkten 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

Euro Accident

förklarat att bolaget har tagit slutlig ställning till
anspråket.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till Euro Accident
hanteras i enlighet med personuppgiftslagen
(1998:204) (PuL). PuL syftar till att skydda enskilda
individer mot att deras personliga integritet kränks när
personuppgifter behandlas. Lagen reglerar även i vilka
fall och under vilka förutsättningar Euro Accident får
behandla personuppgifter.
Personuppgifter som lämnas till Euro Accident kommer
att behandlas av Euro Accident, och av NGLIE i
egenskap av försäkringsgivare, för fullgörande och
administration av ingångna avtal, skyldigheter som
föreligger enligt lag eller andra författningar och även
för att ge en god service.
Uppgifterna kan även komma att användas för
marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera
tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma
att användas för att informera om
försäkringsgivarens/Euro Accidents tjänster och
produkter.
Personuppgifter inhämtas från den registrerade själv
eller från annan källa, till exempel den registrerades
försäkrades/anställdes arbetsgivare. Personuppgifter
kan även komma att inhämtas och uppdateras genom
ett externt register, t.ex. SPAR. Personuppgifter kan för
angivna ändamål komma att utlämnas till andra företag
som Euro Accident samarbetar med såväl inom som
utom EU- och EES-området.
Euro Accident kan komma att spela in eller på annat
sätt dokumentera den enskildes kommunikation med
företaget. Enligt PuL har varje registrerad person rätt att
få information om och rättelse av de personuppgifter
som registrerats. Sådan begäran ska framställas
skriftligen till Euro Accident.
Personuppgiftsansvarig är:
Euro Accident Health & Care Insurance AB,
organisationsnummer: 556551-4766
Bäckgatan 16
352 31 Växjö.
Den 25 maj 2018 kommer ny lagstiftning gällande
hantering av personuppgifter att träda i kraft i hela EU;
Europaparlamentets och rådets förordning, EU,
2016/679 av den 27 april 2016
(Dataskyddsförordningen). Efter
Dataskyddsförordningens ikraftträdande behandlas
samtliga personuppgifter som lämnas till Euro Accident
i enlighet med Dataskyddsförordningens regler.
Vart du vänder dig om du inte är nöjd
I första hand ska du vända dig till Euro Accident och be
att få ärendet omprövat. Är vi inte överens, kan du
vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller
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Personförsäkringsnämnden. Kostnadsfri rådgivning kan
erhållas hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Försäkringsärende kan även prövas i svensk domstol, i
första hand vid tingsrätt.

Euro Accident är ett försäkringsbolag med stort hälsofokus. Vi hjälper svenska företag att skapa positiva resultat i
deras strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete genom att erbjuda ett heltäckande utbud av hälsotjänster och
hälsoförsäkringar.
Med ett komplett försäkringskoncept som ger skydd, ersättning och trygghet oavsett om det handlar om olycksfall,
sjukdom eller dödsfall finns vi där när våra kunder behöver oss.
Euro Accident
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Euro Accident Health & Care Insurance AB
Bäckgatan 16, SE-352 31 Växjö
info@euroaccident.se
euroaccident.se

Tel: +46 (0)77 440 00 10
Fax: +46 (0)470 729 740

Organisationsnummer: 556551-4766
Styrelsens säte: Växjö

