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En viktig förmån  
för dig som är medlem
Som medlem i Sjöbefälsföreningen har du möjlighet att ansluta dig och  
dina familjemedlemmar till en frivillig gruppförsäkring hos Euro Accident.  
Med en eller flera av försäkringarna kan du enkelt komplettera ditt för-
säkringsskydd där det behövs.

Gruppavtalet har förhandlats fram av Sjöbefälsföreningen tillsammans med försäkringsförmedlarbolaget WaveLink 
BROKERS AB, som har bred kompetens inom sjönäringen, för att få de bästa branschanpassade villkoren. Grupp-
försäkringarna administreras av Hjerta.

Euro Accident har lång erfarenhet av att försäkra sjömän och deras familjer, bland annat genom ett långvarigt 
samarbete med Sjöbefälsföreningens bemanningsbolag, SMBF Service AB, och Nordic Oriental Shipmanagement AB.

Med en eller flera av försäkringarna kan du enkelt komplettera ditt försäkringsskydd där det befintliga skyddet  
inte är tillräckligt eller saknas helt.

Kostnadsfritt förskydd i tre månader
Om du är ny medlem har vi redan sett till att du har fått ett kostnadsfritt försäkringsskydd – ett förskydd 
bestående av fyra försäkringar. Vi vill ge dig tillräkligt med tid att fundera på hur du vill göra och därför gäller  
det upp till tre månader eller till dess att du gör ett eget val eller tackar nej.
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Hela ditt försäkringsskydd består av fler delar. Gruppförsäkringen är en frivillig 
del som du väljer själv. Antingen för att förstärka eller för att komplettera de 
delar som redan finns genom det allmänna och din anställning.

Gruppförsäkring – en del av 
ditt totala försäkringsskydd

I stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige omfattas 
av den allmänna socialförsäkringen som är lagstadgad. 
Socialförsäkringen ger ett ekonomiskt grundskydd vid 
sjukdom, arbetsskada och för familjer och barn.

Om du är anställd så står de flesta arbetsgivare vanligt-
vis också för ett försäkringsskydd utöver det allmänna. 
Antingen genom ett frivilligt avtal eller genom ett kollektiv- 
avtal mellan fack- och arbetsgivarorganisationen.

Ofta är det försäkringsskydd som det allmänna och 
arbetsgivaren ger inte tillräckligt. Många väljer därför 
att förstärka eller komplettera försäkringsskyddet med 
egna försäkringar som tecknas via ett gruppförsäkrings-
avtal eller genom individuella avtal.

Försäkringar från
 det allmänna +

++

+ GruppförsäkringarEgna 
försäkringar

Försäkringar 
från arbetet

Ditt totala 
 försäkringsskydd
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Försäkringar som du kan välja 
i gruppförsäkringen
Med Sjöbefälsföreningens gruppförsäkring för dig som är medlem får 
du möjlighet att enkelt komplettera och förstärka ditt eget och familjens 
försäkringsskydd med prisvärda försäkringar.

Du kanske saknar en del i ditt försäkringsskydd eller 
har för låga belopp om det skulle hända något. Ofta är 
det privatekonomi och familjesituation som påverkar 
det, men också känslan av att känna dig trygg om 
något skulle hända.

I Sjöbefälsföreningens gruppförsäkringar kan du 
teckna försäkringar som ger: tillgång till specialistvård 
och operation utan långa väntetider, trygghet vid längre 
tids sjukdom, trygghet vid skada på grund av olycksfall 
eller sjukdom eller trygghet vid dödsfall.

Livförsäkring med barnskydd 
och fatal sjukdom
Livförsäkring med förtidskapital

Sjukvårdsförsäkring

Olycksfallsförsäkring
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Barn- och ungdomsförsäkring

Sjukförsäkring
Fristående förtidskapital med option

Ekonomisk  
trygghet 

vid dödsfall

Planerad  
privat sjukvård 
och operation

Ekonomisk trygg-
het vid längre 
tids sjukdom

Ekonomisk trygg-
het vid olycksfall 

eller sjukdom

Gruppförsäkringar 
som du kan välja
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Du har redan ett försäkringsskydd 
För att du ska få tillräckligt med tid på dig att fundera på hur du vill göra 
har vi redan sett till att du som är ny medlem har ett försäkringsskydd, ett  
så kallat förskydd, bestående av fyra försäkringar. Det gäller som längst i  
tre månader eller till dess att du gör ett eget val eller tackar nej.

Gruppförsäkringar 
som du kan välja

Livförsäkring med barnskydd 
och fatal sjukdom 
Livförsäkring med förtidskapital

Sjukvårdsförsäkring

Olycksfallsförsäkring
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Barn- och ungdomsförsäkring

Sjukförsäkring
Fristående förtidskapital med option

Ekonomisk  
trygghet 

vid dödsfall

Planerad  
privat sjukvård 
och operation

Ekonomisk trygg-
het vid längre 
tids sjukdom

Ekonomisk trygg-
het vid olycksfall 

eller sjukdom

Försäkring Försäkringsbelopp
 i antal prisbasbelopp

Försäkringsbelopp
 i kronor 2021

Läs mer på sidan

Livförsäkring med barnskydd
och fatal sjukdom

10 476 000 20

Sjukförsäkring – 2 100 10

Fristående förtidskapital med 
option 

5 238 000 12

Olycksfallsförsäkring 21 999 600 14

Försäkringar som ingår i ditt förskydd

Alla fyra 

ingår i ditt

förskydd!
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Ladda ner och skriv ut ansökan.

Gör dina val och fyll i resten  
av ansökan.

Klicka på länken till hjertas  
hemsida: www.hjerta.se/sbf

När ansökan är registrerad 
och godkänd får du hem en 
bekräftelse i brevlådan.

Gå in på sjobefalsforeningen.se 
under Försäkringar & Pension, 
Försäkringar/Gruppförsäkringar.

Skicka in ansökan till Hjerta som 
administrerar gruppförsäkringen. 
Adressen finns på ansökan.

Skriv under ansökan.

Så väljer du ditt försäkringsskydd
Läs först om de olika försäkringarna i den här broschyren. På Sjöbefäls-
föreningens hemsida hämtar du sedan en ansökan för dig och de familje-
medlemmar som eventuellt ska medförsäkras. Där hittar du också för-
köpsinformation och villkor för gruppförsäkringen.

7
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Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver   
med E-vårdstjänst 

• Rätt vård vid rätt tillfälle

• Tid hos specialist inom 7 arbetsdagar

• Tid för operation inom 14 dagar 

• Kvalitetskontrollerat nätverk med  
 privata vårdgivare

• Läkare online tillgänglig dygnet runt   
    utan väntetid eller bokning

Med sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver får du tillgång till planerad  
specialistvård och operation hos privata vårdgivare i Sverige utan långa vänte-
tider. För enklare sjukdomstillstånd finns Euro Accidents E-vårdstjänst där du via 
dator eller mobil får kontakt med en läkare dygnet runt alla dagar under året.
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Bra att veta
– Ersätter planerad privat vård i Euro Accidents 
 vårdgivarnätverk i Sverige

– Ersätter medicinskt nödvändiga hjälpmedel, resor  
 och logi i samband med planerad vård

– Ersätter offentlig vård, inklusive akutvård, upp till  
 högkostnadsskyddet

– Självrisk 500 kronor per diagnos

Ett barn 0–25 år, 
kronor per år

Flera barn 0–25 år, 
oavsett antal barn, 

kronor per år

Pris per år i kronor 
16–39 år

Pris per år i kronor 
40–54 år

Pris per år i kronor 
55–67 år

2 869 6 091 3 880 5 820 9 430

Premierna gäller till och med 2022-02-28 eller tills annat meddelas. 

Prislista

– Kan tecknas fram till din 65-årsdag

– Gäller som längst till och med den månad du  
 fyller 70 år

– För barn: Kan tecknas fram till barnets 20-årsdag

– För barn: Gäller som längst till och med barnets  
 25-årsdag

E-vårdstjänst – din digitala doktor
Vid många symtom räcker det ofta att vända sig till en allmän läkare. Därför 
ingår vår E-vårdstjänst i din sjukvårdsförsäkring. Den är öppen dygnet runt 
alla dagar under året. 

Du hittar till E-vårdstjänsten via vår app eller hemsida euroacci dent.se. 
Allt du behöver är ett BankID för att identifiera dig och en mobil eller 
dator med kamera för att logga in. 

Utifrån en symtombeskrivning som du själv lämnar digitalt i tjäns- 
ten får du en bedömning och en rekommendation om lämplig 
vård eller behandling. Vid behov får du träffa en läkare via vide-
osamtal. Du kan också få recept på läkemedel utskrivet, remiss 
för provtagning eller remiss för att träffa en 
läkare eller sköterska online. 
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Sjukförsäkring

• Försäkrar inkomster över taket  
 i allmän försäkring

• Ger en ekonomisk buffert

• Minskar inkomstbortfallet

• Utbetalas varje månad

Med sjukförsäkring får du en måntlig utbetalning av pengar under 36 månader, 
om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Pengarna betalas 
ut när du har varit sjuk i tre månader.
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Bra att veta
– Betalas ut om din förmåga att arbeta är nedsatt  
 med 25, 50, 75 eller 100 procent på grund av  
 sjukdom eller olycksfall

– Försäkringsbeloppet som betalas ut är pro- 
 portionellt i förhållande till förmågan att arbeta

 

– Betalas ut när du har varit sjuk utan avbrott under  
 tre månader (karenstiden)

– Betalas ut månadsvis och längst i 36 månader

– Kan tecknas fram till din 65-årsdag

– Gäller som längst till och med den månad du  
 fyller 67 år

Prislista

Din månadslön

Försäkringsbelopp 
 i kronor om arbets-
förmågan är nedsatt 

med 100 procent

Pris per år i kronor

16–39 år 40–54 år 55–67 år

– 14 499   700 161 258 305

14 499 – 26 999  1 400 321 515 611

27 000 – 39 999 2 100 482 771 917 

40 000 – 49 999 2 800 643 1 028 1 222

50 000 – 59 999 3 500 803 1 284 1 526

60 000  – 4 200 964 1 542 1 832

Premierna gäller till och med 2022-02-28 eller tills annat meddelas. Premien är inte avdragsgill. Ersättningen som betalas ut är skattefri.

Ingår i ditt
förskydd!
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Fristående förtidskapital med option 

• Ger ekonomisk trygghet vid 
 längre sjukdom 

• Utbetalas som ett engångsbelopp

Fristående förtidskapital med option betalar ut ett engångsbelopp om du 
inte kan arbeta. Om du får förändrad familjesituation finns en möjlighet att 
teckna en livförsäkring utan att behöva svara på frågor om hälsotillståndet.
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Bra att veta
– Betalas ut om du före 60 års ålder har varit  
 minst 50 procent arbetsoförmögen under 30 av 
 de senaste 36 månaderna

– En delutbetalning med 25 procent av beloppet kan  
 göras i vissa fall då du varit arbetsoförmögen under  
 18 av de senaste 19 månaderna

– Beloppet kan komma att reduceras beroende  
 på din ålder när rätten till ersättning inträder

– Vid förändrad familjesituation kan du inom ett  
 år teckna en Livförsäkring med barnskydd och 
 fatal  sjukdom (se sidan 20), utan att lämna  
 en hälsodeklaration

– Kan tecknas fram till din 57-årsdag

– Gäller som längst till och med den månad du  
 fyller 60 år

Försäkringsbelopp 
 i prisbasbelopp om 

 arbetsförmågan är nedsatt  
med 100 procent

Pris per år i kronor

16–39 år 40–54 år 55–60 år

3 139 187 255

5 230 311 433

6 278 374 512

8 371 500 682

9 417 563 767

10 465 625 853 

15 690 934 1 284

20 919 1 251 1 705

25 1 147 1 557 2 131

30 1 380 1 877 2 568

50 2 297 3 117 4 271

Premierna gäller till och med 2022-02-28 eller tills annat meddelas. Premien är inte avdragsgill. Ersättningen som betalas ut är skattefri.

Prislista

Ingår i ditt förskydd!
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Olycksfallsförsäkring

• Ersätter kostnader vid olycksfall

• Gäller dygnet runt

• Ger ekonomiskt trygghet vid invaliditet

• Utvidgat olycksfallsbegrepp hos  
 Euro Accident

Olycksfallsförsäkringen kan ersätta dina kostnader vid olycksfall och ge 
ersättning om olycksfallet ger nedsatt kroppsfunktion eller möjlighet att 
arbeta, så kallad invaliditet.
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Vi försäkrar mot ofrivilliga kroppsskador som orsakats av plötsliga, oförutsedda och yttre händelser. 
Hos oss är dessutom kroppsskada orsakad av förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av 
fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä, hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt 
eller stroke att jämställa med olycksfallsskada.

Exempel
Du råkar skada ditt knä när du åker skidor. Du har 
en olycksfallsförsäkring med 10 prisbasbelopp i 
försäkringsbelopp. 10 prisbasbelopp motsvarar  
476 000 kronor år 2021 (10 x 47 600 kronor).  

Din funktionsförmåga bedöms vara nedsatt med 8 
procent. Invaliditetsersättningen som betalas ut blir  
då 38 080 kronor (8 procent av 476 000 kronor),  
före eventuellt åldersavdrag.

Bra att veta
– Ersätter läkekostnader, tandskadekostnader, rese- 
 kostnader, merkostnader (för till exempel skadade  
 kläder och glasögon) och rehabiliterings- och hjälp- 
 medelskostnader

– Ersätter invaliditet, ärr och kosmetisk defekt,  
 krishjälp, dödsfall och ger dagersättning

– Ersätter antingen medicinsk eller ekonomisk 
 invaliditet

– Invaliditetsersättning beräknas utifrån försäkringsbe- 
 loppet, ålder och invaliditetsgraden

– Kan tecknas fram till din 65-årsdag

– Gäller som längst till och med den månad du  
 fyller 70 år

Försäkringsbelopp 
 i prisbasbelopp vid  

100 procent invaliditet

Pris per år i kronor

16–65 år 66–70 år

5 153 241

10 306 481

15 452 717

20  603 958 

21 630 1 005

30 899 1 434

31 928 1 481

40 1 202 1 911

50 1 498 2 389

Premierna gäller till och med 2022-02-28 eller tills annat meddelas. Premien är inte avdragsgill. Ersättningen som betalas ut är skattefri.

Prislista

Ingår i ditt förskydd!



16/26 Euro Accident Livförsäkring AB

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

• Ersätter kostnader vid olycksfall

• Gäller dygnet runt

• Ger ekonomiskt trygghet vid invaliditet 

• Invaliditetsersättning både vid  
 olycksfall och sjukdom

• Utvidgat olycksfallsbegrepp hos  
 Euro Accident

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen kan ersätta dina kostnader vid olycksfall 
och ge ersättning om en sjukdom eller ett olycksfall ger nedsatt kropps- 
funktion eller möjlighet att arbeta, så kallad invaliditet.
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Exempel
Du drabbas av diabetes. Du har en sjuk- och olycks-
fallsförsäkring med 10 prisbasbelopp i försäkringsbe-
lopp. 10 prisbasbelopp motsvarar 476 000 kronor år 
2021 (10 x 47 600kronor). Din funktionsförmåga  
 

bedöms vara nedsatt med 15 procent. Invaliditets-
ersättningen som betalas ut blir då 71 400 kronor  
(15 procent av 476 000 kronor), före eventuellt  
åldersavdrag.

Bra att veta
– Vid olycksfall: Ersätter läkekostnader, tandskade- 
 kostnader, resekostnader, merkostnader (för till  
 exempel skadade kläder och glasögon), rehabili- 
 terings- och hjälpmedelskostnader, invaliditet, ärr  
 och kosmetisk defekt, krishjälp och ger dag- 
 ersättning

– Vid sjukdom: Ersätter invaliditet, ärr och kos- 
 metiska defekter

– Ersätter antingen medicinsk eller ekonomisk 
 invaliditet

– Invaliditetsersättning beräknas utifrån försäkrings- 
 beloppet, ålder och invaliditetsgraden

– Kan tecknas fram till din 65-årsdag

– Gäller som längst till och med den månad du  
 fyller 67 år

Försäkringsbelopp 
 i prisbasbelopp vid  

100 procent invaliditet

Pris per år i kronor

16–39 år 40–54 år 55–67 år

20 820 1 359 1 775

30 1 235 2 038 2 648

40 1 640 2 717 3 510

50 2 053 3 397 4 417

Premierna gäller till och med 2022-02-28 eller tills annat meddelas. Premien är inte avdragsgill. Ersättningen som betalas ut är skattefri.

Prislista

Vi försäkrar mot ofrivilliga kroppsskador som orsakats av plötsliga, oförutsedda och yttre händelser. 
Hos oss är dessutom kroppsskada orsakad av förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av 
fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä, hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt 
eller stroke att jämställa med olycksfallsskada.
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Barn- och ungdomsförsäkring 

• Ersätter kostnader vid olycksfall

• Gäller dygnet runt

• Ger ekonomiskt trygghet för barn och  
 föräldrar vid invaliditet 

• Invaliditetsersättning både vid  
 olycksfall och sjukdom

• Utvidgat olycksfallsbegrepp hos  
 Euro Accident

Barn- och ungdomsförsäkringen kan ersätta kostnader vid olycksfall  
och ge ersättning om sjukdomen eller olycksfallet ger nedsatt kropps- 
funktion eller möjlighet att arbeta, så kallad invaliditet.
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Exempel
Ditt barn råkar ramla ner från en klätterställning i lek- 
parken och får en underbensfraktur. Du har en barn- 
och ungdomsförsäkring med 10 prisbasbelopp i för-
säkringsbelopp för ditt barn. 10 prisbasbelopp mot- 
 

svarar 476 000 kronor år 2021 (10 x 47 600 kronor).
Ditt barns funktionsförmåga bedöms vara nedsatt med 
6 procent. Invaliditetsersättningen som betalas ut blir 
då 28 560 kronor (6 procent av 476 000 kronor). 

Bra att veta
– Vid olycksfall: Ersätter läkekostnader, tandskade- 
 kostnader, resekostnader, merkostnader, rehab- 
 iliterings- och hjälpmedelskostnader

– Vid olycksfall och/eller sjukdom: Ersätter invaliditet,  
 ärr och kosmetisk defekt och krishjälp samt ger  
 kostnadsbidrag och ersättning vid sjukhusvistelse/ 
 vård i hemmet och dödsfall

– Ersättning betalas ut för antingen medicinsk eller  
 ekonomisk invaliditet

– Invaliditetsersättning beräknas utifrån försäkrings 
 beloppet och invaliditetsgraden

– Gäller som längst till och med den månad barnet  
 fyller 25 år

– I försäkringsvillkoret kan du läsa om undantag för  
 vissa symtom och åkommor, sådant som försäkringen 
  inte alls ersätter och sjukdomar som är helt undan- 
 tagna från försäkringen 

Försäkringsbelopp  
i prisbasbelopp vid 

 100 procent invaliditet

Pris per år i kronor 
 för ett barn

Pris per år i kronor  
för flera barn,  

oavsett antal barn

20 1 344 1 752

21 1 316 1 709

25 1 632 2 130

30 2 005 2 626

40 2 682 3 500

50 3 344 4 368

Premierna gäller till och med 2022-02-28 eller tills annat meddelas. Premien är inte avdragsgill. Ersättningen som betalas ut är skattefri.

Prislista

Vi försäkrar mot ofrivilliga kroppsskador som orsakats av plötsliga, oförutsedda och yttre händelser. 
Hos oss är dessutom kroppsskada orsakad av förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av 
fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä, hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt 
eller stroke att jämställa med olycksfallsskada.
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• Ger ekonomiskt trygghet vid dödsfall

• Ger ekonomiskt handlingsutrymme vid  
 dödlig sjukdom med snabbt förlopp

• Utbetalas som ett engångsbelopp

• Välj vem eller vilka som ska få pengarna

• Extra skydd för föräldrar om barnet dör

Livförsäkring med barnskydd  
och fatal sjukdom

Livförsäkringen betalar ut ett engångsbelopp till dina efterlevande om du 
dör. Om du får en diagnostiserad sjukdom som kommer att leda till att du 
dör inom tolv månader kan en del av beloppet betalas ut direkt. Om barn 
dör betalas ett belopp ut till barnets dödsbo.



21/26 Euro Accident Livförsäkring AB

Bra att veta
– Betalas ut till den eller de som är angivna som  
 förmånstagare, om du dör under den tid försäk- 
 ringen är gällande

– Förmånstagare är, om inget annat angetts, din  
 maka/make, registrerad partner eller sambo, och  
 om sådan saknas dina arvingar

– Du kan ändra vem eller vilka som ska vara förmåns- 
 tagare och i vilken ordning, genom att skriva under  
 och skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande  
 till Euro Accident

– Om ditt eller din makas/makes, registrerad partners  
 eller sambos arvsberättigade barn skulle dö innan  
 utgången av den månad då barnet fyller 18 år  
 

 

 betalas ett prisbasbelopp (47 600 kronor år 2021)  
 ut till barnets dödsbo

– Vid fatal sjukdom: Betalas ut om du får en sjukdom 
  som en specialistläkare bedömer med största sanno- 
 likhet kommer att leda till din död inom tolv månader  
 från tidpunkten för bedömningen

– Vid fatal sjukdom: Beloppet som betalas ut från  
 försäkringen är ett engångsbelopp som är 50 procent  
 av försäkringsbeloppet. 

– Kan tecknas fram till din 65-årsdag

– Gäller som längst till och med den månad du fyller  
 70 år

Försäkringsbelopp i 
prisbasbelopp utan 

åldersreduktion

Pris per år i kronor

16–39 år 40–54 år 55–65 år 66–70 år

3 88 205 437 1 061

5 143 341 726 1 774

6 172 408 871 2 122

8 230 545 1 163 2 831

10 284 679 1 449 3 536

15 432 1 017 2 173 5 309

20 570 1 354 2 897 7 072

25 707 1 693 3 621 8 843

30 850 2 030 4 345 10 576

35 989 2 369 5 069 12 381

40 1 133 2 705 5 791 14 150

45 1 275 3 043 6 516 15 918

50 1 417 3 380 7 237 17 675

Premierna gäller till och med 2022-02-28   eller tills annat meddelas. Premien är inte avdragsgill. Ersättningen som betalas ut är skattefri.

Prislista

Ingår i ditt
förskydd!
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• Ger ekonomisk trygghet vid dödsfall

• Utbetalas som ett engångsbelopp

• Välj vem eller vilka som ska få pengarna

• Extra skydd för föräldrar om barn dör

• Ger ekonomisk trygghet vid längre 
 sjukdom

Livförsäkringen betalar ut ett engångsbelopp till dina efterlevande, om du dör 
under den tid som försäkringen är gällande. Om barn dör betalas ett belopp 
ut till barnets dödsbo. Förtidskapitalet betalas ut som ett engångsbelopp om 
du inte kan arbeta.

Livförsäkring med förtidskapital
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Bra att veta
– Betalas ut till den eller de som är angivna som för- 
 månstagare, om du dör under den tid försäkringen  
 är gällande

– Förmånstagare är, om inget annat angetts, din maka/ 
 make, registrerade partner eller sambo, och om  
 sådan saknas dina arvingar

– Du kan ändra vem eller vilka som ska vara förmåns- 
 tagare och i vilken ordning, genom att skriva under  
 och skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande  
 till Euro Accident

– Om ditt eller din makas/makes, registrerad partners  
 eller sambos arvsberättigade barn skulle dö innan  
 utgången av den månad då barnet fyller 18 år be- 
 talas ett prisbasbelopp (47 600 kronor år 2021)  
 ut till barnets dödsbo

– Förtidskapitalet betalas ut om du före 60 års ålder  
 varit minst 50 procent arbetsoförmögen under 30  
 av de senaste 36 månaderna

– En delutbetalning av förtidskapitalet med 25 procent  
 av beloppet kan göras i vissa fall då du varit arbets- 
 oförmögen under 18 av de senaste 19 månaderna

– Förtidskapitalet kan komma att reduceras beroende  
 på din ålder när rätten till ersättning inträder

– Kan tecknas fram till din 57-årsdag

– Livförsäkringen gäller som längst till och med den  
 månad du fyller 67 år

– Förtidskapitalet gäller som längst till och med den  
 månad du fyller 60 år

 

Försäkringsbelopp 
 i prisbasbelopp  

utan åldersreduktion

Pris per år i kronor

16–39 år 40–54 år 55–67 år

5 384 642 1 083

10 755 1 284 2 168 

15 1 138 1 925  3 246

20 1 509 2 571 4 335 

30 2 265 3 838 6 503 

50 3 803 6 407 10 817

Premierna gäller till och med 2022-02-28 eller tills annat meddelas. Premien är inte avdragsgill. Ersättningen som betalas ut är skattefri.

Prislista
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Fortsättningsförsäkring
Fortsättningsförsäkringen kan tecknas av dig som haft 
Sjöbefälföreningens gruppförsäkring under minst sex 
månader, när du inte längre kan vara med i grupp-
avtalet, till exempel för att du inte längre är medlem i 
Sjöbefälsföreningen. Fortsättningsförsäkringen kan ha 
andra premier och villkor än Sjöbefälsföreningens grupp-
avtal. Du kan inte teckna högre försäkringsbelopp och 
andra försäkringar än de som gällde i Sjöbefälsför-
eningens gruppavtal.

Seniorförsäkring 
Seniorförsäkringen kan tecknas av dig som tidigare har 
haft livförsäkring, olycksfallsförsäkring eller sjukvårds-
försäkring i Sjöbefälföreningens gruppförsäkring under 
minst sex månader, när du uppnått slutålder för grupp-
avtalet eller gått i pension. I Seniorförsäkringen ingår 
en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårds-
försäkring. Seniorförsäkringen kan ha andra premier 
och villkor än Sjöbefälföreningens gruppavtal.

Fortsättningsförsäkring 
och Seniorförsäkring

Ansök inom tre månader
Du måste ansöka om Fortsättnings-

försäkring och Seniorförsäkring inom tre 
månader från den dag du inte längre kan 
vara med i Sjöbefälsföreningens grupp-
avtal eller din Fortsättningsförsäkring

 har upphört att gälla. 



När du ska använda en försäkring 
Sjukdom, olycksfall eller dödsfall som kan ersättas av en försäkring ska 
du anmäla till Euro Accident så snart som möjligt.

Anmäl på särskild blankett
Blankett för att anmäla sjukdom, olycksfall eller dödsfall 
hämtas på Euro Accidents hemsida euroaccident.se. Vissa 
kostnader kan du få ersättning för direkt genom att ringa 
Euro Accident. Aktuella telefonnummer finns på Euro  
Accidents hemsida euroaccident.se.

Spara kvitton och intyg
Vid skada ska du spara originalkvitton och intyg som under-
lag för att Euro Accident ska kunna betala ut ersättning för 
vårdbesök, läkemedel, resor och annat. 

Rådgivning och vårdbokning genom 
Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver
Du ringer Euro Accidents Medicinska Kundcenter för rådgivning 
och vårdbokning genom sjukvårdsförsäkring PrivatAccess. Tele-
fonnummer finns på Euro Accidents hemsida euroaccident.se.

 

Söka vård direkt genom E-vårdstjänsten
Du som har sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver kan, 
utan att först kontakta Euro Accidents Medicinska Kundcenter, 
även i vissa fall söka vård direkt via Euro Accidents E-vård-
stjänst på euroaccident.se.
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Försäkrings-/gruppavtalsnummer

Försäkringsförmedlare

Ifylls av vårdnadshavare om anmälan avser person under 18 år.

Personnummer

Namn (Vårdnadshavare i förekommande fall)

Barnets namn

Utdelningsadress

Telefon

Barnets personnummer

Postnummer och Ort

E-post

Barnets bank

Vårdnadshavarens bank

Vårdnadshavarens plusgiro, bankgiro eller personkonto alt clearing- och bankkontonummer

Namn på kontohavare/barnet

Barnets plusgiro, bankgiro eller personkonto alt clearing- och bankkontonummer

Namn på kontohavare/barnet

Skadeanmälan 

 Barn- och Ungdomsföräkring

» Försäkrings-/gruppavtalsnummer samt eventuell försäkringsförmedlare

» Försäkrad/Skadelidande

» Kontouppgifter

Vilken läkare/vårdinrättning anlitades? (ange namn)

När ställdes diagnosen? (datum)

Om Ja, när? (datum)

Hur länge?

När märktes de första symptomen? (datum)

För barn födda utanför Norden krävs att barnet bott i Sverige 1 år, ange 

datum då barnet anlände till Sverige:

Vilken diagnos har barnet/du fått av läkaren?

Har barnet/du tidigare lidit av liknande sjukdom?

Vilken sjukdom?
Ja

Nej Är barnets/din sjukdom anmäld som arbetsskada till AFA/Försäkringskassan?

Ja
Nej

» Redogörelse för sjukdom

 På väg till/från förskolan/skolan/arbetet

Platsen för olycksfallet (t.ex. adress, ort, lokal m.m.).

Vilken läkare/vårdinrättning anlitades? (ange namn)

Tidpunkt för olycksfallet (år, månad, dag och klockslag).
När inträffade olycksfallet?

På fritiden

Hur gick olycksfallet till? Ange händelseförlopp och övriga omständigheter.

När anlitades läkare första gången? (datum)Vilken kroppsdel skadades?

I förskolan/skolan/arbetet» Redogörelse för olycksfallet

Euro Accident Health & Care Insurance AB  
  

Bäckgatan 16, 352 31 Växjö

www.euroaccident.se             
077- 440 00 10        
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Försäkrings-/gruppavtalsnummer

Arbetsgivare/försäkringsförmedlare

Personnummer

Namn (försäkrad/gruppmedlem)

Medförsäkrad (fyll även i gruppmedlems namn och personnummer ovan)

Utdelningsadress

Telefon

Personnummer

Postnummer och Ort

E-post

Skadeanmälan 

 Sjukförsäkring

» Försäkrings-/gruppavtalsnummer samt Arbetsgivare/försäkringsförmedlare

» Försäkrad / Skadelidande

 

Hur länge?

Om Ja, när? (datum)
Vilken läkare/vårdinrättning anlitades? (ange namn och adress)Vilken diagnos har du fått av läkaren?

När ställdes diagnosen? (datum)

Vilken sjukdom?

Har du tidigare lidit av liknande sjukdom?

» Uppgifter om arbetsoförmågan 

Har sjukdomen/olycksfallsskadan föranlett arbetsoförmåga/sjukskrivning?

Om Ja, ange i vilken omfattning? 

Bifoga även alla beslut från 

Försäkringskassan samt kopia 

på läkarintyg.

Fr.o.m.

Fr.o.m.

 

Fr.o.m.

Var du helt eller delvis arbetslös i samband med att du blev sjukskriven? 

Om Ja, ange från och med när.

T.o.m.

T.o.m.

T.o.m.

T.o.m.

Är du fullt arbetsför? Om Ja, från och med när?

Om Ja, i vilket bolag?

Är skadan anmäld dit?

Ange din månadslön (den som anmälts till Försäkringskassan)

Har du gällande sjukförsäkring i annat bolag?

100 %

75 %

50 %

25 %

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej Ja Nej
Fr.o.m.

Fr.o.m.

För att kunna handlägga ditt ärende ber vi dig bifoga kopia på sjukskrivningsintyg och intyg om sjukpenning under de 

senaste fyra åren från Försäkringskassan.» Sjukhistorik från Försäkringskassan

Ja Nej

Ja Nej

Fr.o.m.

 

Beskriv dina arbetsuppgifter nedan» Arbetsbeskrivning

Euro Accident Health & Care Insurance AB  
  

Bäckgatan 16, 352 31 Växjö

www.euroaccident.se             077- 440 00 10        
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Försäkrings-/gruppavtalsnummer
Arbetsgivare/försäkringsförmedlare

Personnummer

Namn (försäkrad/gruppmedlem)

Medförsäkrad (fyll även i gruppmedlems namn och personnummer ovan)

Utdelningsadress

Telefon

Personnummer

Postnummer och Ort

E-post

Skadeanmälan 
 Olycksfallsförsäkring

» Försäkrings-/gruppavtalsnummer samt Arbetsgivare/försäkringsförmedlare

» Försäkrad/Skadelidande

 

På väg till eller från arbetet

Platsen för olycksfallet (t.ex. adress, ort, lokal m.m.).

Vilken läkare/vårdinrättning anlitades? (ange namn)

Tidpunkt för olycksfallet (år, månad, dag och klockslag).

När inträffade olycksfallet?

På fritiden

Hur gick olycksfallet till? Ange händelseförlopp och övriga omständigheter.

När anlitades läkare första gången? (datum)

Vilken kroppsdel skadades?

I arbetet

» Redogörelse för olycksfallet 

Euro Accident Health & Care Insurance AB    Bäckgatan 16, 352 31 Växjö
www.euroaccident.se             077- 440 00 10        

Anmälan avser: Försäkrad/gruppmedlem           Medförsäkrad

Fr.o.m.
T.o.m.

Ange, om möjligt, på vilken sida av kroppen den skadade kroppsdelen sitter.

Vilken diagnos har du fått av läkaren?

Har den skadade kroppsdelen tidigare varit utsatt för skada? Om Ja, fyll i nedan.När?

Höger

Hur?Har olycksfallsskadan föranlett arbetsoförmåga/sjukskrivning? Om Ja, bifoga kopia på sjukskrivningsintyg. Ange under vilken tidsperiod sjukskrivningen varade.

Ja Nej
Vänster

Ja Nej

Om Ja, ange medicin, receptskrivande läkare samt läkarens/vårdinrättningens adress.

 

Om Ja, vilket sjukhus (namn)?

Är skadan anmäld dit?

Fr.o.m.

Datum för evntuell operationHar du varit inlagd på sjukhus?

Vilken behandling har du fått? Vid operation, ange även datum för operationen.

Ange under vilken tidsperiod sjukhusvistelsen varade.

Har du gällande sjuk-/olycksfallsförsäkring eller, i förekommande fall, trafik-försäkring i annat bolag?

Använde du, före skadehändelsen, någon receptbelagd medicin?

Om Ja, i vilket bolag?

Är du fullt återställd? Om Ja, från och med när?

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
Ja Nej

Fr.o.m.
T.o.m.

Kvitto
Näsby Parks Husläkarmottagning 

Eskadervägen 4
183 67 Enskede

086754328
Org. nr. 556781-8765

EurolineButiksnr: 64939999
Term. id. ieVarav moms:

Totalt         
       SEK 350.00

Personlig kod
xxxx xxxx xxxx 3496

Giltig t o m: 08/18
BankkortRef. nr 00004598329
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Totalt         
       SEK 350.00

Personlig kod
xxxx xxxx xxxx 3496

Giltig t o m: 08/18
BankkortRef. nr 00004598329
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086754328
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Term. id. ieVarav moms:

Totalt         
       SEK 350.00
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xxxx xxxx xxxx 3496

Giltig t o m: 08/18
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       SEK 350.00
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Näsby Parks Husläkarmottagning 
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Term. id. ieVarav moms:

Totalt         
       SEK 350.00

Personlig kod
xxxx xxxx xxxx 3496

Giltig t o m: 08/18
BankkortRef. nr 00004598329



Trygghet för dig som arbetar utlandsflaggat
För dig som arbetar utlandsflaggat och saknar kollektiv sjukförsäkring erbjuder Sjö-
befälsföreningen en förmånlig privat sjukförsäkring. Försäkringen är subventionerad 
med upp till 4 800 kronor för fackets medlemmar. Du kan ansluta dig när du har varit 
medlem i 12 månader.

Ansök på www.euroaccident.com/se/sbf

Du och din familj kan dessutom teckna sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjuk- 
och olycksfallsförsäkring och livförsäkring. 
 
Läs mer på www.sjobefalsforeningen.se under fliken Försäkringar & Pension.

Kontakt
Frågor om försäkringsvillkor och betalning
Hjerta, som administrerar gruppförsäkringen.
E-post: gruppliv@hjerta.se
Telefon: 042-13 18 30 
Du kan även kontakta Jenica Rhodes på Wavelink. 
E-post:  jenica@wavelink.se
Telefon:  0761-450 099

Övriga frågor
Sjöbefälföreningens kansli
E-post: sbf@sjobefal.se 
Telefon: 08-518 356 00 

Sjukvårdsrådgivning, vårdbokning och E-vård
Euro Accident
Hemsida: euroaccident.com
Skadeanmälan
Euro Accident
Hemsida: euroaccident.com
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Tillsammans skapar vi Hållbara Medarbetare

Euro Accidents idé är enkel: med rätt försäkringar och fokus på hälsa mår medarbetarna bra. När de mår bra, går 
företaget bättre. Vi kallar vårt koncept för Hållbara Medarbetare – nyckeln till framgång för framtidens företag.

euroaccident.com


