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Gruppförsäkring via medlemskap i Fysioterapeuterna
Frågor och svar om din försäkring
Fråga 1. Vad är bakgrunden till att jag erbjuds en

funktionsnedsättning vid vissa diagnoser och/eller vid

försäkring som jag inte har bett om?

nedsatt arbetsförmåga under minst tre år. Dels en

Svar: Fysioterapeuterna erbjuder alla nya

ekonomisk förstahjälpen-ersättning på 1

medlemmar en försäkring. Det finns flera fördelar.

prisbasbelopp om du drabbas av en av de namngivna

Om du har en sjukdom som t.ex. diabetes eller allergi

diagnoserna.

kan du oftast inte få någon personförsäkring på grund
av din hälsa. I och med att vi erbjuder samtliga nya

Fråga 6. När gäller Olycksfallsförsäkringen och

medlemmar försäkringspaketet kommer du med i

kan jag ha flera olycksfallsförsäkringar?

försäkringen under förutsättning att du är fullt

Svar: Den gäller dygnet runt, dvs både på arbetstid

arbetsför, oavsett om du har en sjukdom eller inte.

och under din fritid. Försäkringen innehåller både en
ersättning om du skulle få en medicinsk invaliditet

Fråga 2. Är det tillåtet enligt lagen att ansluta

och en ersättning om du inte längre kan arbeta

individer till en försäkring på detta sätt?

(ekonomisk invaliditet). Försäkringen innehåller även

Svar: Ja, under förutsättning att Försäkringsbolaget

ersättningar för läkemedel, merkostnader mm. Du

lättar på hälsoreglerna och att det ska gå att avsäga

kan ha flera försäkringar och alla försäkringarna

sig försäkringen så som i vårt fall. Enligt

betalar ut om du får en invaliditet.

Försäkringsavtalslagen framgår det att man kan
ansöka om försäkring på två sätt. Den ena är frivillig

Fråga 7. Behöver jag en Sjukförsäkring och när

ansökan med hälsodeklaration. Den andra är

får jag ut ersättning från den?

automatisk anslutning där man avstår från

Svar: Om du skulle bli sjukskriven så får du

försäkringen genom att tacka nej och slipper lämna

sjukpenning från Försäkringskassan och ev. en

hälsodeklaration på de försäkringar som ingår i

kompletterande ersättning från företaget där du är

erbjudandet.

anställd. Denna försäkring kompletterar dessa.

Fråga 3. Jag vill inte ha några försäkringar, vad

Fråga 8. Kan jag teckna dessa försäkringar för

gör jag då?

min make/maka/registrerad partner

Återkom via mail till grupp@maxm.se med besked

(medförsäkrad)?

om vilken/vilka försäkringar du inte önskar ta del av.

Svar: Ja. Livförsäkringen, sjukkapitalet och

Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter så du går att

sjukförsäkringen kräver dock hälsodeklaration för

nås om det behöver ställas kompletterande frågor.

medförsäkrad.

Fråga 4. Vad är en Livförsäkring och när behöver

Fråga 9. Kan jag välja att bara behålla en eller

jag den?

några av de föreslagna försäkringarna i paketet?

Svar: En livförsäkring skyddar dina anhöriga om du

Svar: Du kan välja att behålla en eller flera av

skulle avlida. Då betalas ett belopp till dina nära

försäkringarna i erbjudandet. Fyll i blanketten

anhöriga. De betalar ingen skatt på beloppet.

”Avanmälan” som finns bifogat eller maila till

Försäkringen kan du behålla tills du fyller 67 år under

grupp@maxm.se

förutsättning att du är medlem i Fysioterapeuterna.
Fråga 10. Kan jag teckna högre belopp och finns
Fråga 5. Vad är Sjukkapital och när behöver jag

det ytterligare produkter som jag kan teckna?

den?

Svar: Ja. Du och din make/sambo kan teckna alla

Svar: Försäkringen består av dels ett

försäkringar i erbjudandet med högre belopp och

engångsbelopp som betalas ut för

även komplettera med en Barnförsäkring.

