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Gruppmedlem*

Ansökan gäller

Tilltalsnamn och efternamn Personnummer

Adress Postnummer Ort

E-postadress Telefon på arbetet Mobiltelefonnummer

Är du folkbokförd i Sverige? Är du berättigad till ersättning från svensk allmän försäkringskassa?

Är du fullt arbetsför? Fullt arbetsför är en person som inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukbidrag, aktivitetsersättning, 
sjukersättning, skadelivränta, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar eller 
särskilda anpassningar av hälsoskäl och inte varit sjukskriven mer än 30 dagar i följd de senaste 12 månaderna.

Medförsäkrat barn***
Tilltalsnamn och efternamn: Personnummer: Tilltalsnamn och efternamn: Personnummer:

Tilltalsnamn och efternamn: Personnummer: Tilltalsnamn och efternamn: Personnummer:

Tilltalsnamn och efternamn: Personnummer: Tilltalsnamn och efternamn: Personnummer:

Paket 16-39 år 40-54 år 55-67 år Teckna

Singel
Olycksfallsförsäkring

Sjukförsäkring**

Pris per månad Ersättningsnivå per person

Bas 78 kr 91 kr 131 kr Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring

800 000 kr
1 400 kr/48 mån

Plus 139 kr 164 kr 245 kr Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring

1 600 000 kr
2 800 kr/48 mån

Sambo/gift utan barn*
Olycksfallsförsäkring

Sjukförsäkring**
Livförsäkring

Pris per person och månad Ersättningsnivå per person

Bas 109 kr 158 kr 234 kr
Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
Livförsäkring

800 000 kr
1 400 kr/48 mån

 400 000 kr

Plus 263 kr 432 kr 657 kr
Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
Livförsäkring

1 600 000 kr
2 800 kr/48 mån

 1 600 000 kr

Familj med barn*
Olycksfallsförsäkring 

Sjukförsäkring**
Livförsäkring

Olycksfallsförsäkring barn

Premien för 
familjepaketen innehåller 

barnolycksfallsförsäkring för ett 
barn. VIll du teckna fler än ett 

barn, se priser nedan.***

Pris för en vuxen och ett barn per månad Ersättningsnivå per person

Bas 153 kr 202 kr 278 kr
Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring barn

800 000 kr
1 400 kr/48 mån

 400 000 kr
800 000 kr

Plus 335 kr 504 kr 729 kr
Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring barn

1 600 000 kr
2 800 kr/48 mån

 1 600 000 kr
1 600 000 kr

* Observera att du inte kan teckna en försäkring åt din make/maka eller sambo. Om du vill att din 
make/maka eller sambo också ska ta del av sambo- eller familjepaketet måste den personen fylla 
i en egen ansökningsblankett. Om familjen endast består av ett barn tecknar den andra föräldern 
ett ”Sambo/gift utan barn” paket för att undvika att betala för flera barn. 

** Kan ej nytecknas från 60 år.
*** Om flera barn anges under ”medförsäkrat barn” blir premien för varje ytterligare barn:
Barnolycksfallsförsäkring    800 000 kr  -  44 kr, 
Barnolycksfallsförsäkring  1 600 000 kr  -  72 kr

Tillägg 20-39 år 40-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år Ersättningsnivå Teckna

Allvarlig sjukdom
Pris gäller per månad.

Bas 27 kr    34 kr    39 kr    63 kr 91 kr 50 000 kr

Plus 55 kr 68 kr 78 kr 125 kr 183 kr 100 000 kr

ANSÖKAN OM FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING
Läs förköpsinformationen för försäkringen innan du fyller i ansökan.

Använd bläckpenna och besvara alla frågor fullständigt. Skicka blanketten till: Movestic Livförsäkring AB 
Box 7853, 103 99 Stockholm

Ja

Nyansökan

Ja

JaNej

Ändring

Nej

Nej
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Försäkringsstart och premiebetalning

Ange från vilket datum försäkringen ska gälla

* Med dagen efter ansökan menas att försäkringen börjar gälla dagen efter att ansökan postades till Movestic under förutsättning att ansökan är fullständig och att den sökta 
försäkringen kan beviljas enligt Movestics regler.

Premien ska betalas

Betalningssätt Clearingnummer för autogiro Kontonummer för autogiro Bankens namn

Underskrift med intyg och fullmakt

• Jag intygar att alla uppgifter i denna ansökan är riktiga och fullständiga. Om någon av uppgifterna är oriktig eller ofullständig kan försäkringen bli 
ogiltig eller så kan ersättningen komma att sättas ned eller helt utebli och försäkringen sägas upp eller ändras. 

• Jag samtycker till att Movestic får utföra all behandling och registrering av mina personuppgifter som behövs för att behandla min ansökan, admini-
strera beviljade försäkringar och sammanställa statistik. Personuppgifterna får lämnas till Movestics samarbetspartners, medicinska rådgivare och de 
återförsäkringsbolag som Movestic anlitar.

• Jag har läst förköpsinformationen om försäkringen.

Medgivande till betalning via autogiro (om detta valts som betalningssätt)

Undertecknad (”här kallad betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran 
av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter 
som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och 
Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna 
genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i 
villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Gruppmedlem
Datum Underskrift Namnförtydligande

Särskild premiebetalare (om annan än gruppmedlem)

Tilltalsnamn/Företagsnamn

Gatuadress Postnummer Postort

Jag bekräftar att jag skall sköta premiebetalningarna för försäkringstagarens räkning och att fakturorna för försäkringspremierna får utfärdas till mig. Jag är 
medveten om att mitt sätt att sköta premiebetalningarna påverkar försäkringstagarens rätt. Vid dröjsmål med premiebetalningen kan försäkringen sägas 
upp. Jag samtycker till att Movestic får utföra all behandling av mina personuppgifter som behövs för att behandla min ansökan, administrera beviljade 
försäkringar och sammanställa statistik. Personuppgifterna får lämnas till Movestics samarbetspartners, medicinska rådgivare och de återförsäkringsbolag 
som Movestic anlitar.
Medgivande till betalning via autogiro (om detta valts som betalningssätt)
Undertecknad (”här kallad betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran 
av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter 
som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och 
Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna 
genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i 
villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Ort Datum Underskrift (firmatecknare för juridisk person) Namnförtydligande

Referenskod (fylls ej i av ansökaren)Skicka blanketten till: Movestic Livförsäkring AB 
Box 7853, 103 99 Stockholm

Dagen efter ansökan*

Helårsvis

Faktura Autogiro

Halvårsvis Kvartalsvis Månadsvis (endast autogiro)

Senare datum (inom 3 månader från undertecknandet): År Månad Dag
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