Grupplivförsäkringar
för privatpersoner
Grupplivförsäkring ger ett förmånligt dödsfallsskydd till dina
anhöriga om du avlider. Då kan de leva vidare på en ekonomisk
standard som de är vana vid.
Du kan komplettera grupplivförsäkringen med ett förtidskapital
och en olycksfallsförsäkring för dig själv. Förtidskapitalet betalas
ut med ett engångsbelopp om du beviljas sjukersättning som
inte är tidsbegränsad. Olycksfallsförsäkringen ersätter dig för
kostnader i samband med ett olycksfall och ger dig ett kapital om
du skulle bli invalidiserad.
Så fungerar det
Du kan teckna en försäkring med ett dödsfallsbelopp mellan 5 och
80 prisbasbelopp. Om förtidskapital ska ingå i försäkringen får
dödsfallskapitalet inte överstiga 40 prisbasbelopp. Olycksfalls
beloppets grundbelopp kan också vara högst 40 prisbasbelopp,
vid högre invaliditetsgrad utbetalas upp till 250 % av beloppet.
Har du flera grupplivförsäkringar i SEB-koncernen gäller att
det sammanlagda dödsfallskapitalet, som utbetalas från dessa
försäkringar, får uppgå till högst 80 prisbasbelopp. Försäkringen
gäller som längst tills du fyller 65 år.
Fördelar
• Försäkringsbeloppet kan till exempel användas till att lösa lånet
på bostaden eller bilen.
• Du bestämmer vem som ska vara mottagare av beloppet.
• Försäkringen kan pantsättas, till exempel som säkerhet för lån.
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Några enkla regler
För att kunna teckna en försäkring måste följande kriterier
uppfyllas. Du ska:
• vara fullt frisk
• ha fyllt 18 men inte 55 år
• omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning
Den som äger försäkringen ska ha ett inlåningskonto i SEB.

Premien
Premien dras automatiskt varje månad från betalarens inlånings
konto i SEB. Premien är oberoende av din ålder. I tabellen nedan
kan du se några exempel. Premien för respektive skydd avser
månadspremie 2021.
Försäkringsbelopp

Dödsfall

Tillägg för
förtidskapital

Tillägg för
olycksfall

10 prisbasbelopp
(476.000 kr)

79 kr

60 kr

68 kr

20 prisbasbelopp
(952.000 kr)

158 kr

121 kr

115 kr

30 prisbasbelopp
(1.428.000 kr)

237 kr

181 kr

162 kr

40 prisbasbelopp
(1.904.000 kr)

315 kr

241 kr

209 kr

OBS! Månadspremier som understiger 50 kr debiteras årsvis.

Försäkringsgivare för Livförsäkring och Förtidskapital är SEB
Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243,
106 40 Stockholm.
Försäkringsgivare för Olycksfallsförsäkring är Codan Forsikring
A/S genom Trygg-Hansa filial (Trygg-Hansa), 106 26 Stockholm

Mer information
Kontakta din rådgivare eller besök närmaste SEB-kontor
om du vill veta mer om grupplivförsäkringen. Du kan också
vända dig direkt till Pension & Försäkrings Kundcenter på
telefon 077-11 11 800.

