
    
  

Ansökan om Sjukavbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga –  

för medlem i Yrkesmassörernas Förbund  
 

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en 

sjukavbrottsförsäkring till att skydda företaget. Försäkringen kan tecknas för den som är max 59 år, och gäller längst till det 

försäkringsår som den försäkrade fyller 65 år. 

 
Årspremie per försäkrad person (premierna avser år 2022) 

Ålder 5 000 kr/mån 10 000 kr/mån 15 000 kr/mån 20 000 kr/mån 25 000 kr/mån 30 000 kr/mån 

< 40 år 560 kr 1 120 kr 1 680 kr 2 240 kr 2 810 kr 3 390 kr 

40 – 55 år 970 kr 1 940 kr 2 900 kr 3 870 kr 4 840 kr 5 810 kr 

>55 – 65 år 1 630 kr 3 260 kr 4 840 kr 6 510 kr 8 140 kr 9 770 kr 

Försäkringstagare 

 

 
Företagets namn _______________________________________________________________ 

 

Organisationsnummer _______________________________________________________________ 
 

Faktureringsadress _______________________________________________________________ 

 
Postnummer Postort _______________________________________________________________ 

 

Försäkrad 

 

 
Namn _______________________________________________________________ 

 

Personnummer _______________________________________________________________ 
 

Valt försäkringsbelopp 

 

       5 000 kr/mån 10 000 kr/mån 15 000 kr/mån 

 20 000 kr/mån 25 000 kr/mån 30 000 kr/mån 

Vald begynnelsedag Försäkringen börjar gälla samma dag som anmälan inkommer till försäkringsgivare om inte annat datum anges 

nedan. Huvudförfallodag är 1 januari oavsett vald begynnelsedag. 
 

 ______________________________________________________________ 

 

Intygande om fullt arbetsför Jag intygar härmed att jag är fullt arbetsför, det vill säga inte varit sjukskriven, varken helt eller delvis, i mer än 
30 dagar i följd under de senaste 2 åren, att jag kan fullgöra mitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte får 

ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning 

och att jag inte har av hälsoskäl, gentemot arbetsgivaren, någon form av subventionerad anställning.  
 

Jag är medveten om att om det under försäkringstiden kan konstateras att oriktiga eller ofullständiga uppgifter 

har lämnats vid nyteckning eller ändring kan försäkringsgivaren bli fri från ansvar för inträffade försäkringsfall. 
Intygande om full arbetsförhet gäller inte för längre tid tillbaka än anställningen varat. Detsamma som ovan 

gäller vid ändring av försäkringen med skillnaden att perioden för eventuell sjukskrivning begränsas till mer än 

14 dagar i följd den senaste tremånadersperioden.  
 

Jag medger att läkare, tandläkare eller annan vårdpersonal, sjukhus eller annan vårdinrättning, allmän 

försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning får lämna försäkringsgivaren de upplysningar, journaler, 
registerhandlingar, intyg med mera som försäkringsgivaren anser sig behöva för sin handläggning. 

Försäkringsgivaren får dessutom använda tidigare kända uppgifter om mig ur andra av dem handlagda 
försäkringsärenden.  

 

 ____________________________________________________________ 
 Datum och Signatur av försäkrad 

 

 

Förmedlare: Adekvat Försäkring AB 

Om du vill veta mer: 

Vid frågor kring försäkringen är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående nummer eller adress.  

 

Adekvat Försäkring AB 

Tel: 0470-70 40 50 

e-post:  massorerna@adekvatforsakring.se 

 

Försäkringsperiod  2022-01-01 – 2022-12-31 

Försäkringsgivare: Ålands Försäkringar Ab 

 Köpmansgatan 6 

 AX-22100 Mariehamn 

 www.alands.se 

mailto:massorerna@adekvatforsakring.se

