VI ÄR TILL FÖR DIG
Nordeuropas försäkring AVA Flex

Sjukavbrottsförsäkring för företagare
– bestäm själva vilket belopp ni vill försäkra!
Nordeuropa Försäkring arbetar för att
bredda utbudet av liv- och sakförsäkringar.
Tillsammans med internationella försäkringsgivare
på den svenska marknaden öppnar vi upp för
nya lösningar och produktinnovationer.
Vi kallar det Insurance Design.

För arbetsgivare med kostnader

Fullt arbetsför

I vår strävan att bredda utbudet av enkla och användbara
försäkringar har vi nu skapat en försäkring som hjälper dig
som arbetsgivare. Det är en fristående produkt som du kan
teckna för en, flera eller alla dina medarbetare. Det finns
med andra ord inga krav på antal tecknade försäkringar.

Den försäkrade ska ha varit fullt arbetsför de senaste 90
dagarna innan försäkringen börjat gälla (perioder av
arbetsoförmåga som helt faller inom tremånadersperioden
och sammanlagt inte överstiger 14 dagar, till exempel sjukfrånvaro på grund av influensa eller liknande, påverkar inte
försäkringens giltighet). Med fullt arbetsför innebär att den
som ska försäkras:

Vid olycksfall, sjukdom och dödsfall
Månatlig ersättning till arbetsgivare vid sjukskrivning
(ta in en ersättare eller täcka förlust)
• 30 dagars karens. Efter uppnådd karens ersättning från
första sjukdagen (14 dagars karens mot offert).
• Fast månadsbelopp utan koppling mot lön eller
omsättning. Från 5 000 kr till 40 000 kr i månaden
(utbetalas endast för sjukskrivning överstigande 50%,
samt i proportion mot sjukskrivningen).
• Utbetalning i högst 12 månader alternativt 24 månader
(dödsfall utbetalas som en engångsutbetalning för
6 månader).

• Kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar.
• Inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband
med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionshinder
eller har vilande sådan ersättning.
• Inte har lönebidragsanställning eller liknande anställning,
eller av hälsoskäl har fått anpassat arbete.

Tvåårsregeln
• Den här försäkringen gäller inte om den du försäkrar
har en journalförd sjukdom, som visat symptom eller en
olycksfallsskada, från tiden innan försäkringen tecknats.
• Befintlig åkomma omfattas dock av försäkringen efter att
den försäkrade varit helt behandlings- och symptomfri
under en sammanhängande tid av två år närmast före
det att ersättningsanspråk framställs pga sjukdomen
eller besväret.

Med två års begränsning
Följande sjukdomar/diagnoser ersätts inte de två första åren:
• Psykisk sjukdom (t ex depressiva tillstånd, psykisk
insufficiens).
• Utbrändhet, stressrelaterad sjukdom, trötthet,
koncentrationsproblem.
• Smärttillstånd i rygg, leder och muskler som saknar
objektiva medicinska fynd.
• Alkohol- och drogmissbruksrelaterad sjukdom
eller tillstånd.

Årspremie exempel
Ålder

12 månader

24 månader

16 - 39

348

40 - 54

252
683

55 - 65

1 570

1 818

1 263

(Premieexempel på ersättning om 5 000 kr / månaden,
årspremie inkl. 10% provision)

Ansökan och villkor hittar du på www.nordeuropa.se
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