Bilaga B2

GRUPPAVTAL om obligatorisk gruppersonförsäkring
Avtalet
Avtalets parter är If Skadeförsäkring AB samt If Livförsäkringsbolag AB i de delar som avser
livförsäkring, fortsättningsvis tillsammans benämnda If, och undertecknat företag, fortsättningsvis
benämnt Gruppföreträdaren.
Syfte
If åtar sig att i enlighet med detta gruppavtal tillhandahålla gruppförsäkringar till alla som tidigast vid
datum för undertecknande är anställda hos Gruppföreträdaren eller den grupp som särskilt anges i
försäkringsbeskedet för respektive produkt.
If är försäkringsgivare. Gruppföreträdaren företräder och representerar den försäkrade gruppen.
Avtalet är en förutsättning för att försäkringsavtal om gruppförsäkring ska kunna träffas alternativt
att försäkringsskydd ska kunna uppkomma. Om Avtalet upphör att gälla kommer till Avtalet kopplad
försäkring inte att förnyas vid utgången av det innevarande försäkringsåret.
Parternas åtaganden
If ska tillhandahålla gruppförsäkringar till de gruppförsäkringsberättigade personer som uppfyller
kraven för att få omfattas av försäkringen. If eller av If utsedd samarbetspartner ska dessutom
handha försäkringsadministration och kundtjänst samt tillhandahålla villkor, försäkringsbesked och
informationsmaterial.
Gruppföreträdaren ska, till If eller av If utsedd samarbetspartner, löpande tillhandahålla uppgifter om
antalet försäkrade i den utsträckning och omfattning detta är nödvändigt för rätt fullgörande av
detta avtal. Gruppföreträdaren ska även tillse att premieinbetalning sker mellan Gruppföreträdaren
och If, eller av If utsedd samarbetspartner.
Gruppföreträdaren ska tillhandahålla handlingar till de försäkrade och informera om
gruppförsäkringen.
Premier och villkor
Försäkringens omfattning regleras i försäkringsvillkoret. Villkoren och premien gäller för ett
försäkringsår i taget och If har rätt att ändra försäkringsvillkoren och premien för varje nytt
försäkringsår.
Produktbeskrivning
Försäkringsprodukternas omfattning regleras i respektive och för var tid gällande produktvillkor som
finns tillgängliga på www.if.se och försäkringsbesked samt i bilagor till avtalet. Villkoren gäller för ett
år i taget räknat från Avtalets begynnelsedag och If har rätt att ändra villkoren inför varje nytt
försäkringsavtalsår.
Inträde i försäkringen
Gruppförsäkringsberättigad omfattas av försäkringen from dag för betalning av premien. Blir någon
gruppmedlem ansluten senare omfattas denne av försäkringen from dagen för anslutningen.
Gruppförsäkringen måste alltid tecknas med samma försäkringsalternativ för alla gruppmedlemmar.
Efterskydd och fortsättningsförsäkring
Regler om efterskydd och rätt till fortsättningsförsäkring framgår av försäkringsvillkoret.
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Tvist
Tvist avseende innehållet i Avtalet ska avgöras enligt svensk lag i svensk allmän domstol.
Avtalstid
Avtalet träder i kraft i och med betalning av premien. Avtalet förlängs därefter med ett (1) år i sänder
om det inte sägs upp av någon av parterna. Uppsägning ska vara skriftlig.
Uppsägning
Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan för det fall den andra parten (i) försätts i
konkurs, likvidation, inleder ackordsför- handlingar, ansöker om företagsrekonstruktion, inställer
betalningarna eller på annat sätt kommer på obestånd; (ii) väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt Avtalet och inte omedelbart vidtar rättelse efter att parten anmodats att göra det; eller (iii)
begår upprepade mindre avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse efter att parten anmodats
att göra det. Uppsägning ska vara skriftlig.
Om Avtalet upphör på grund av uppsägning från gruppens sida upphör försäkringarna för samtliga
Gruppmedlemmar senast vid den tidpunkt som anges i uppsägningen dock tidigast en månad efter
att uppsägningen kom till If.
Om Avtalet upphör på grund av uppsägning från Ifs sida upphör respektive Försäkring att gälla i
enlighet med vad som stadgas i försäkringsbeskedet för den Försäkringen.

_________________________________________
Gruppföreträdaren accepterar detta avtal genom betalning av premien

