
TRYGGHET NÄR DU  
BEHÖVER DEN SOM BÄST 

Nordeuropas Flex Plan



Ett erbjudande att teckna ett 
brett utbud av personförsäkringar 
som ger en trygg och genomtänkt 

försäkringsplattform. 

Försäkringar tecknas privat,  
via företag eller organisationer.



Nordeuropa Försäkring

Livförsäkring
Livförsäkringen ger en extra ekonomisk trygghet och stöd 
till efterlevande om en oförutsedd och svår situation skulle 
uppstå i familjen. 

Avlider du som försäkrad utbetalas ett livförsäkringsbelopp 
till förmånstagaren i form av ett skattefritt engångsbelopp. 

Försäkringen innehåller även ett skydd om arvsberättigade 
barn skulle avlida före 18 års ålder, sk Barnskydd. 

Från 14 kr/mån

Förtidskapital
Förtidskapital ger ett ekonomiskt tillskott vid längre tids 
arbetsoförmåga pga olycksfall eller sjukdom. 

Blir du långvarigt arbetsoförmögen till minst 50%  
utfaller försäkringen med ett skattefritt engångsbelopp.  
Tanken med engångsbeloppet är att det ska göra det  
möjligt för dig att anpassa dig till den nya livssituationen, 
men även en hjälp för den sjukperiod som varit. 

Karenstider och andra specifika ersättningar och nivåer 
redovisas i varje gruppspecifika villkor.

Från 19 kr/mån

Ingen påverkan

Fullt arbetsför upp till 10 pbb på liv och  
förtidskapital samt 1400 kr sjukinkomstför-
säkring, sjukvårdsförsäkring och olycksfallsför-
säkring. Därefter Hälsodeklaration. Minst 15 
anställda, färre anställda ner till 5 kan använda 
förenklad hälsodeklaration. Ej sjukavbrott.  
Kan ej tecknas av medförsäkrad.

5% rabatt

10% rabatt

Premie Hälsokrav

Frivillig

Automatanslutning med  
3 mån premiefritt

Obligatorisk anslutning

Anslutningsform

Fullt arbetsför på sjukvård, olycksfall,  
sjuk- och olycksfall, övriga försäkringar  
med hälsodeklaration. Förenklad hälsodeklara-
tion kan användas när man söker samma  
nivåer som vid automatanslutning,  
se markeringar ersättningsnivåer i ansökan.

Fullt arbetsför på de markerade ersättningsnivåer 
i ansökan inom Liv, Förtidskapital, Sjukinkomst, 
Sjukvård, Kritisk sjukdom och Olycksfall. Övriga 
se frivillig. Minst 15 anställda. Färre anställda ner 
till 5 kan använda förenklad hälsodeklaration.  
Ej sjukavbrott. Kan ej tecknas av medförsäkrad.



Nordeuropa Försäkring

Sjuk- och olycksfallförsäkring
Med vår produkt sjuk- och olycksfallsförsäkring har du 
ett brett skydd om du skulle drabbas av en sjukdom eller 
ett olycksfall. 

Försäkringen lämnar vid olycksfall ersättning för medi-
cinsk och/eller ekonomisk invaliditet och för sjukdom 
gäller försäkringen för medicinsk invaliditet. 

Försäkringen gäller dygnet runt – på jobbet, hemma 
och fritiden. För olycksfall lämnas ersättning även för  
kostnader som t ex läke-, rese-, tandskade- och merkostnader,  
rehabiliterings/ hjälpmedelkostnader och eventuell 
ersättning vid sjukskrivning. 

Från 84 kr/mån 

Olycksfallförsäkring
Vår olycksfallsförsäkring ger ökad ekonomisk trygghet 
om olyckan är framme på jobbet, hemma eller fritiden 
– dygnet runt. 

Med vår olycksfallsförsäkring får du en ekonomisk 
grundtrygghet om du drabbas av ett olycksfall.  
Försäkringen ersätter både medicinsk- och/eller ekonomisk  
invaliditet, utöver att den ersätter kostnader som t ex  
läke-, rese-, tandskadekostnader och merkostnader till 
följd av olycksfallet. 

Försäkringen innehåller även ersättning vid sjukskrivning, 
ersättning för vanprydande ärr samt rehabiliterings- och 
hjälpmedelskostnader. 

Från 39 kr/mån

Barn- och ungdomsförsäkring
Vår Barn- och ungdomsförsäkring gäller för både sjukdom 
och olycksfall dygnet runt. Försäkringen innehåller både 
ekonomisk- och medicinsk invaliditet. 

Det gör att barnet har skydd både för nedsatt funktions-
förmåga och/eller bestående arbetsoförmåga.

Utöver ovanstående lämnar försäkringen även ersättning  
för läke-, rese-, tandskadekostnader samt sjukhusvistelse- 
ersättning och stöd vid vårdbidrag. 

Försäkringen gäller till utgången av det kalenderår då barnet 
fyller 25 år. Därefter har man rätt att utan ny hälsoprövning 
teckna motsvarande försäkring hos oss, en sk Sjuk- och 
Olycksfallsförsäkring – Vuxen.

Från 43 kr/mån 

Sjukinkomstförsäkring
Med vår Sjukinkomstförsäkring får man en extra ekonomisk 
trygghet vid arbetsoförmåga. 

Försäkringen gäller om man drabbas av arbetsoförmåga 
och blir sjukskriven 25-100% under en längre tid än 90 
dagar. Med en sjukförsäkring kan du komplettera din 
ekonomi med upp till 90% av din lön. 

Med andra ord drygar du ut den ersättning du får från  
Försäkringskassan pga sjukskrivning. Försäkringen har en 
utbetalningstid under maximalt 36 månader, men bara så 
länge din arbetsoförmåga/ sjukskrivning kvarstår. 

Efter karenstiden 90 dagar betalas beloppet ut månadsvis 
i efterskott.

Från 20 kr/mån



Sjukvårdsförsäkring
Vänta på sjukvård är något som alla vill undvika, men ibland 
kan det ta månader innan man får träffa en specialist. Har 
man ont och besvär vill man få hjälp omgående – det får 
man med vår försäkring. 

När man blir drabbad av sjukdom eller ett olycksfall, vill 
man komma till rätt vård så fort som möjligt. Dessutom 
vill familjen, arbetskamrater och kanske kompanjonen se 
dig snabbt på fötter igen. 

Med vår sjukvårdsförsäkring får man tillgång till den  
läkarvård/ behandling som behövs – utan att hamna i 
långa köer. Vården sker i första hand hos någon av våra 
ca 1200 privata vårdgivare i Sverige, men vi har även avtal 
med vårdgivare utanför Sverige. 

Försäkringen betalar rehab, vård, omkostnader och man 
får snabb hjälp av vår vårdplanering på vårt 020-nummer 
att boka besök/undersökning/behandling. Försäkringen 
kan tecknas både privat eller via företag/organisation.

Från 95 kr/mån 

Kritisk sjukdom
Vid en diagnos på en livshotande sjukdom vill man inte 
fundera på sin ekonomi. Försäkringen Kritisk sjukdom/
Omställningskapital ger ekonomiskt stöd i en svår stund. 

Råkar man ut för en svår sjukdom eller händelse som t ex 
cancer, hjärtinfarkt, by pass-operation eller stroke innebär 
det stora förändringar i livet. 

Försäkringen ger ett välkommet ekonomiskt stöd i en 
tid då kraft och fokus bör ligga på annat än pengar.  
Försäkringen betalar ut ett skattefritt engångsbelopp  
motsvarande det tecknade försäkringsbeloppet. 

Exempel på ytterligare sjukdomar som täcks är dövhet, 
Parkinson, alzheimer, förlamning, blindhet mfl.

Från 11 kr/mån 

Sjukavbrottsförsäkring
Vad händer om en nyckelperson i organisationen blir 
långvarigt sjuk eller avlider? Vår sjukavbrottsförsäkring 
ger ekonomiskt stöd. 

En verksamhet kan drabbas mycket hårt om en ledande 
person blir långvarigt sjuk eller avlider. Företaget kan 
snabbt få ekonomiska problem då intäkterna sjunker, 
men de fasta kostnaderna kvarstår. 

Denna försäkring täcker rörelsens fasta kostnader som löner, 
hyror mm om den försäkrade blir arbetsoförmögen i mer 
än 30 dagar. Vid dödsfall gäller försäkringen utan karenstid. 
Beloppet betalas ut till företaget.

Från 41 kr/mån

Nordeuropa Försäkring



En berättelse ur livet!

Lisa 43 år halkar och bryter fotleden. Hon opereras och får plattor insatt i ankeln,  
samt en sjukskrivning om tre månader som sen förlängs ytterligare två månader.
 
Lisa gör en skadeanmälan på sina försäkringar olycksfall- och sjukinkomstförsäkringen.
 
Efter fyra månader känner Lisa att knäet inte känns bra. Hon vet inte om det beror på 
halkolyckan eller inte. Väntetiden för att få träffa en läkare är lång och Lisa är trött på 
att ha ont. Därför tar hon kontakt med sjukvårdsrådgivningen som hon har i sin sjuk-
vårdsförsäkring. Hon får tid hos en ortopedspecialist redan dagen efter. Det visar sig  
att Lisas knä är överansträngt och läkaren refererar henne till en sjukgymnast.
 
Lisa fick hjälp från sina försäkringar på följande sätt:

Olycksfallsförsäkringen

  • Ersättning för kostnader i samband med halkolyckan

  • Ersättning för sjukskrivningen. Ett engångsbelopp om 7 100 kr

  • Lisa fick bestående men av frakturen i fotleden som värderades till 5  
     procents medicinsk invaliditet. Hennes försäkringsbelopp var på 20 pbb 
     (896 000 kr 2017). Hon får en ersättning på 44 800 kr.

 

Sjukinkomstförsäkringen

• Efter 90 dagars karens får Lisa en ersättning om 3 500 kr varje  
   fortsatt sjukskrivningsmånad.

 

Sjukvårdsförsäkringen

• Efter Lisa betalt en självrisk om 750 kr fick Lisa träffa en privatläkare som var  
   specialist på knän, redan dagen efter hon ringde. Efterbehandlingen hos sjukgym-       
   nasten kostade henne inget och hon var själv med och valde vem hon ville gå till.

 

Sjukavbrottsförsäkringen       

• Lisas arbetsgivare hade tecknat en sjukavbrottsförsäkring som Lisa omfattades av.  
   Med hjälp av ersättningen från försäkringen kunde Lisas arbetsgivare ha råd att ta  
   in en konsult under en del av tiden Lisa varit frånvarande.





Nordeuropa Försäkring erbjuder gruppförsäkringar 
och anpassade personriskförsäkringar med ett brett 
utbud av personförsäkringar som ger en trygg och 
genomtänkt försäkringsplattform. Försäkringar som 
tecknas som grupp av ditt företag eller organisation. 
Särskilda hälsokrav gäller för vissa försäkringar och 
skador ersätts alltid enligt villkor och försäkringsavtal. 
Läs mer på nordeuropa.se.

Nordeuropa Försäkring AB, Karlavägen 53, Box 56044, 102 17 Stockholm, Tel 08-410 532 00, nordeuropa.se


