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Ett ekonomiskt skydd
för dig och din familj
Med Sumer Personförsäkring erbjuder vi olika försäkringspaket 
bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 
Paketen är utformade efter om du är singel, sambo/gift utan barn 
eller del av en familj med barn. I Sverige har vi ett visst skydd 
genom socialförsäkringen, men ersättningen därifrån räcker oftast 
inte för att ge samma levnadsstandard om du eller någon annan 
familjemedlem skulle drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller 
avlida. För att man ska ha ett  riktigt bra försäkringsskydd behövs 
egna kompletteringar för att du och din familj ska bli ordentligt 
försäkrade. Sumer Personförsäkring tar inte bort smärtan i din 
förlust eller i din sjukdom, men den förbättrar din ekonomiska 
situation så att du inte ska behöva flytta eller på annat sätt ändra på 
din livsstil.

Fördelen med en personförsäkring i grupp
Sumer Personförsäkring är kategorimässigt en gruppförsäkring som Sumer tagit fram för sina medlemmar. 
Principen med gruppförsäkring är att flera människor går samman och delar på risken. På så sätt blir 
administrationen smidig och kostnaden oftast lägre jämfört med helt individuella personförsäkringar, samtidigt 
som du kan få ett omfattande försäkringsskydd. 

Individuell försäkring 

Gruppförsäkring 

Avtalsförsäkring via 
arbetsgivare 

Lagstadgad försäkring från 
socialförsäkringen

Olika försäkringskategorier

Personförsäkring
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Vi har gjort det enklare för dig!
Här kan du läsa mer om våra försäkringspaket och få mer information om de försäkringar som ingår. 
Priser för de olika paketen hittar du på sista sidan.

Singel
Olycksfallsförsäkring

Sjukförsäkring

Sambo/gift utan barn
Olycksfallsförsäkring

Sjukförsäkring
Livförsäkring

Familj med barn
Olycksfallsförsäkring

Sjukförsäkring
Livförsäkring

Barnolycksfallsförsäkring

Livförsäkring 
Ingår i: Sambo och Barnfamilj
  
Johanna, 37 år bor tillsammans med sin 
man Sven, två barn och en hund i ett radhus 
utanför Göteborg. Där har de bott i tio år. 

En dag förändras deras liv när Sven hastigt 
går bort. 

Tidigare hade deras gemensamma ekonomi 
gjort det möjligt att bo i radhuset och även åka 
på semester någon gång per år. Efter att Sven avlidit oroar sig Johanna 
för hur de ska klara av att behålla sin levnadsstandard och framförallt bo 
kvar i radhuset.

En ekonomisk lindring efter Svens bortgång var att han hade en 
grupplivförsäkring på 1 600 000 kr. De pengar som utbetalades från 
försäkringarna efter Svens bortgång gjorde att Johanna och barnen 
kunde bo kvar i radhuset och också spara lite för framtida semestrar.

• En livförsäkring underlättar 
ekonomiskt för dina 
efterlevande. 

• Du kan välja mellan två olika 
försäkringsbelopp: 400 000 kr 
(bas) eller 1 600 000 kr (plus). 

• Försäkringsbeloppet betalas ut 
till insatt förmånstagare som ett 
engångsbelopp. 

• Du väljer vem som ska 
få pengarna genom ett 
förmånstagarförordnande. 

• Ersättningen är skattefri. 

Vilken ersättning fick familjen efter Svens bortgång?

Gruppförsäkring 
Ersättning före skatt

1 600 000 kr

Totalt 1 600 000 kr

*Prisbasbeloppet (pbb) för år 2016 är 44 300 kr.
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Sjukförsäkring 
Ingår i: Singel, Sambo och Barnfamilj
  
Elin, 42 år gillar att träna och tycker framförallt 
om att cykla långdistans. I våras ramlade Elin 
under ett träningspass och har därefter varit 
sjukskriven till 100 % i väntan på operation. 

Elin hade tecknat en gruppsjukförsäkring hos 
Movestic med ersättning relaterad till sin lön. 
Hon jobbar som projektledare och tjänar 40 
000 kr i månaden, varpå hon valt 2 800 kr 
som ersättningsbelopp. Sedan karenstiden om 3 månader gått ut har 
hon därefter varje månad fått 2 800 kr från sin gruppsjukförsäkring.

Ersättningen från försäkringskassan beskattas. Den ersättning som utges 
från gruppförsäkringen är dock fri från inkomstskatt.

• En sjukförsäkring kompletterar 
den ersättning du får från 
Försäkringskassan vid en 
sjukskrivning om minst 25 %.  

• Ersättningstiden är 48 månader.

• Karenstiden är 3 månader. 

• Ersättningen är skattefri.  

Vilken ersättning får Elin?

Försäkringskassan (mellan sjukdag 15-365)
Ersättning efter skatt (ca 30%)

14 800 kr

Gruppsjukförsäkring
Ersättningen beskattas inte

2 800 kr

Totalt efter skatt 17 600 kr/månad
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Olycksfallsförsäkring 
Ingår i: Singel, Sambo och Barnfamilj

  
Karl, 42 år, gillar att ta långa promenader tillsammans med sin fru 
Camilla. I vintras var de ute på en härlig promenad när Karl plötsligt 
halkade och föll ner i ett dike.

Efteråt konstaterades att han hade råkat ut för 
en handledsfraktur på höger hand som krävde 
operation och sjukskrivning i 3 veckor. Därefter 
kunde Karl arbeta som vanligt igen, men han 
har fått minskad rörlighet i handleden.

Karl har en gruppolycksfallsförsäkring med ett 
försäkringsbelopp om 1 600 000 kr.

En olycksfallsförsäkring kan ge dig 
ersättning för skador som uppstår i 
samband med en olycksfallsskada. En 
olycksfallsskada är en kroppsskada 
som drabbat dig ofrivilligt genom utifrån 
kommande våld. För att skadan ska vara 
giltig krävs läkarbesök. Försäkringen 
gäller dygnet runt. 

En olycksfallsförsäkring kan ge dig 
ersättning för

• Medicinsk invaliditet (nedsatt 
funktionsförmåga ex 
rörelsebegränsningar, synfel eller 
hörselfel.)

• Ekonomisk invaliditet (en varaktig 
nedsättning av din arbetsförmåga)

• Tandskadekostnader

• Resekostnader

• Rehabiliteringskostnader

• Terapi

• Sveda och värk

• Dödsfall

• Förstörda kläder 

Försäkringsbelopp väljs utifrån den 
ersättning du vill ha vid eventuell 
medicinsk- eller ekonomisk invaliditet. 
Ersättningen som utbetalas beror sedan 
på graden av invaliditet och ålder. Det 
försäkringsbelopp du väljer motsvarar 
ersättning vid 100 % invaliditet.

Ersättningen är fri från inkomstskatt.

Vilken ersättning fick Karl?

Ersättning för medicinsk invaliditet bedömt till 3 %. Belopp 
baseras på försäkringsbeloppet om 1 600 000kr*

48 000 kr

Ersättning för läkarvård och behandling upp till 
högkostnadsskydd

1 100 kr

Ersättning medicin 400 kr

Ersättning för förstörda glasögon 2 400 kr

Total ersättning för Karls skada 51 900 kr

* Bedömning av medicinsk invaliditet görs tidigast ett år efter skadan.
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Barnolycksfallsförsäkring 
Ingår i: Barnfamilj

  
Ellen och Milton var ute och spelade fotboll 
i trädgården under sommarlovet. Plötsligt 
hörde mamma Sandra rop på hjälp.

Ellen hade sparkat bollen mot Milton, som 
snubblade in i ett träd när han försökte fånga 
den.  På sjukhuset konstaterades att Milton 
hade drabbats av hjärnskakning och en 
bruten arm. 

Mamma Sandra hade en barnförsäkring för barnen med ett 
försäkringsbelopp på 50 pbb.

Allvarlig Sjukdom 
 
Sofia hade under en längre tid haft 
återkommande episoder med försämrad 
balans, sämre muskelkontroll, svaghet och 
trötthet. Efter att hennes man hade tjatat ett 
tag på henne, sökte hon vård. 

Det visade sig att hon fått MS. Idag mår 
hon efter omständigheterna bra, hon får 
bromsmediciner och tränar regelbundet.
Sofia hade försäkringen Allvarlig sjukdom 
med ett försäkringsbelopp om 50 000 kr.

• Försäkringen gäller dygnet runt 
utan självrisk. Precis som för 
olycksfallsförsäkringen ska skadan 
kräva läkarvård för att ersättningen ska 
betalas ut. 

• Ersättningen är skattefri.

Försäkringen kan lämna ersättning med 
det avtalade försäkringsbeloppet, om du 
drabbas av en allvarlig sjukdom under 
försäkringstiden. 

Med allvarlig sjukdom avses följande 
sjukdomar och kirurgiska ingrepp: 

cancer, hjärtinfarkt, hjärt-kärlkirurgi, stroke 
och Multipel skleros (MS). 

För de närmare definitionerna av 
respektive sjukdom, vänligen se 
försäkringsvillkoren. 

Vilken ersättning fick familjen?

Ersättning för förstörda glasögon 1 500 kr

Ersättning för förstörda jeans 300 kr

Ersättning för ärr (s.k. utseendemässig skadeföljd)* 10 000 kr

Total ersättning för Milton 11 800 kr

* Ersättning lämnas tidigast ett år efter att skadan inträffade.

Vilken ersättning fick Sofia?

Ersättning för MS, fler attacker under minst 6 månader 50 000kr

Total ersättning för Sofia 50 000 kr
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Paket 16-39 år 40-54 år 55-67 år

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 fl er än 
ett barn se prislitan nedan för 

olycksfallsförsäkring barn.

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

Prisexempel för två vuxna i samma ålderskategori per månad Ersättningsnivå gäller per person

Bas 262 kr 360 kr 512 kr

Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring barn

800 000 kr
1 400 kr/48 mån

400 000 kr
800 000 kr

Plus 598 kr 936 kr 1386 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 fl era barn. 
** Kan ej nytecknas från 60 år.

Olycksfallsförsäkring 
barn

Pris gäller per barn och månad.

Bas 44 kr 44 kr 44 kr 800 000 kr

Plus 72 kr 72 kr 72 kr 1 600 000 kr

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

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

Sumer
Personförsäkring


