
Aspis försäkrade astro-
nauterna under den första 
månlandningen 1969. 
Man kan undra vad pre-
mien var för ett sådant 
högriskåtagande...
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Som en jämförelse med Garantförsäkringarna som de som varit med i  
Företagarna haft tillgång till är skillnaderna:

Vadstena Företagare Garant

Sjukförsäkring Kan också tecknas av anställda.
Samma premie oavsett ålder.
Billigare för äldre med hög inkomst.

Bara för företagare och kom-
panjoner. Högre premier då man 
passerat 40 år.

Livförsäkring Valbara försäkringsbelopp.
Med eller utan förtidskapital.

Endast ett alternativ  250 000 för 
anställda, 786 000 för företagare 
under 40 år 589500 för äldre.
Med förtidskapital.

Olycksfalls- 
försäkring

Högre försäkringsbelopp upp till 30 
basbelopp, inkl krisstödsförsäkring.

Upp till 20 bb. Krisstödsförsäkring 
om arbetsgivare betalar försäk-
ringen.

Barnförsäkring Ej för anställdas barn.

Vadstena företagares försäkringar kan alltså tecknas av alla medlemmar (företagare och anställda).
Vadstena företagares försäkringar kan anpassas efter respektive individs behov.
Vadstena företagares försäkringar är inte färdigpaketerade som i Garant, utan kan tecknas efter behov.

Vadstena Företagare har tagit 
fram en grupplivförsäkring 
med  bra villkor och till en låg 
kostnad som medlemsföreta-
gare och deras anställda kan 
teckna. Med den vill vi erbju-
da ett försäkringsskydd som 
ger en bra ekonomisk grund-
trygghet för familjen. 

Grupplivförsäkringen är 
tecknad hos Aspis Livförsäk-
rings AB och innehåller
• Livförsäkring med eller 

utan förtidskapital
• Olycksfallsförsäkring
• Sjukförsäkring och
• Barnförsäkring

Livförsäkring och olycks-
fallsförsäkring kan också 
medförsäkrad (make/ sambo) 
teckna.

Vadstena Företagares Grupplivförsäkring

Varför en grupp- 
livförsäkring?
Idén med en grupplivförsäk-
ring är att ge ett ekonomiskt 
skydd för familjen till en låg 
kostnad.

Dödsfall, sjukdom och 
olycksfall får ekonomiska 
följder. Med hjälp av försäk-
ringarna kan de mildras. Ett 
dödsfall påverkar familjens 
ekonomi under lång tid. En 
olyckshändelse eller en sjuk-
dom kan också innebära stora 

Se nästa sida för hur försäkringarna fungerar

påfrestningar för hushållet. 
Vadstena Företagares Grupp-
livförsäkring fungerar som en 
ekonomisk stötdämpare när 
det oförutsedda och oönskade 
inträffar.

Vem kan teckna  
en försäkring?
Försäkring kan tecknas av 
medlem i Vadstena Företagare 
likaså anställd hos medlems-
företaget. I försäkringen kan 
också ingå maka/make/sambo 
eller barn.

Om även dina anställda vill 
teckna försäkring så sköter 
de själva sin premiebetalning. 
Det är alltså inget du som fö-
retagare behöver administrera.

 Johan Lundgren, SFMAB, 
som hjälper oss med försäk-

ringarna och en representant 
för Vadstena Företagare pla-
nerar att besöka våra med-
lemsföretag för att närmare 
presentera fördelarna med 
detta försäkringserbjudande. 
Lämpligt kan ju vara att vi 
kommer någon kafferast så 
även de anställda enkelt kan 
ta del av informationen.

Vi kommer att höra av oss, 
men ta gärna kontakt med 
kenneth Edlund på 123 15 för 
att boka in ett besök av oss.
Ansökningsblanketter finns 
på Vadstena Företagares hem-
sida www.vadstena.nu. Det 
går också bra att kontakta Jo-
han Lundgren som gärna sva-
rar på frågor. Tel 0141-543 68  
eller e-post johan@sfmab.se.

Hur bra är egentligen din försäkring? Och är du säker 
på att du verkligen har en? Ju viktigare din roll som 
försörjare är desto viktigare blir det att ha ett gott 
försäkringskydd. Vadstena Företagare kan nu erbjuda 
en mycket bra försäkring som du som medlem kan 
teckna. Erbjudandet omfattar även alla anställda och 
alla respektive.



Hur fungerar försäkringarna?
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Livförsäkring

Livförsäkringen kan tecknas 
av gruppmedlem och med-
försäkrad  (make / sambo). 
Livförsäkringen fi nns i två 
alternativ.

Alternativ A innehåller 
endast dödsfallskapital och 
betalas  ut då den försäkrade 
avlidit.

Alternativ B innehåller 
förutom dödsfallskapitalet 
också ett förtidskapital. För-
tidskapitalet kan betalas ut 
som ett engångsbelopp om 
den försäkrade blir långtids-
sjuk och får sjukersättning 
(förtidspension) som inte är 
tidsbegränsad. I Livförsäk-
ring med förtidskapital, in-
går också ett barnskydd som 
avser barn som drabbas av 
bestående arbetsoförmåga 
före 18 års ålder.

Livförsäkring med för-
tidskapital kan bara tecknas 
av gruppmedlem.

Livförsäkringarnas för-
säkringsbelopp kan väljas 
på fyra olika premienivå-
er. Från 21 kr/mån som ger 
5 basbelopp vid dödsfall (i 
dagsläget 197.000 kr) upp 
till 106 kr/mån som ger 20 
basbelopp (788.000 kr).

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäl-
ler heltid, dvs dygnet runt. 
Försäkringen har ett försäk-
ringsbelopp på 30 basbelopp 
och täcker alla nödvändiga 
läke-, tandskade- och rese-
kostnader i samband med 
behandling, och omfattar 
både medicinsk invaliditet 
och ekonomisk invaliditet. 

Den medicinska invalidi-
teten avser den fysiska ska-
dan, den funktionsnedsätt-
ning man drabbats av. Den 
ekonomiska invaliditeten 
avser arbets oförmåga som 
uppstått p g a olycksfallet.

Ersättningen ur en 
olycksfallsförsäkring betalas 
ut som ett engångsbelopp då 
skadans omfattning kan fast-
ställas.

Premien för olycksfalls-
försäkringen är 37 kr/mån

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring skyddar 
din inkomst vid långvarig 
sjukskrivning.

Sjukförsäkring som teck-
nas privat t ex genom en 
gruppsjukförsäkring, kom-
pletterar den ersättning man 
får vid långtidssjukskriv-
ning från Försäkringskas-
san och  avtalsförsäkringar. 
Skattelagstiftningen begrän-
sar storleken på den sam-
manlagda sjukersättningen 
till 90% av den ordinarie in-
komsten. 

Beroende på vilken in-
komst man har, kommer det 
att fattas pengar för att kom-
ma upp till full sjukersätt-
ning. Sjukförsäkringen ska 
kunna täcka detta ”glapp”. 
Sjukförsäkringen börjar att 
betalas ut efter 90 dagars 
sjukskrivning. Är man helt 
sjukskriven betalas hela er-
sättningen ut, är man halv-
tidssjukskriven, halva belop-
pet osv. Sjukförsäkringen 
betalas under maximalt 36 
månader. Sjukförsäkringen 
kan endast tecknas av grupp-
medlem.

Premie beroende på sjuk-
penninggrundande inkomst, 
från 49 kr/mån.

Barnförsäkring

Barnen har sämre försäk-
ringsskydd än en vuxen. Om 
barnet har plats i barnom-
sorgen eller går i skolan, 
omfattas de av kommunens 
olycksfallsförsäkring som 
oftast är otillräcklig. 

Den vanligaste orsaken 
till att barn blir invalidise-
rade är sjukdom. Som ex-
empel kan nämnas allergier 
och diabetes. En barnförsäk-
ring ska därför omfatta både 
olycksfall och sjukdom.

Vadstena företagares 
gruppförsäkring ger ett bra 
grundskydd för barnen i fa-
miljen. Försäkringsbeloppet 
är 30 basbelopp. 

Premien är 55 kr per 
 månad och gäller för samt-
liga barn i familjen. 

* Ett basbelopp är 39.400 kr 
(år 2005).

Hämta hem blanketter på
www.vadstena.nu

Frågor? Kontakta Johan Lundgren, SFMAB på tel 0141-543 68  eller e-post johan@sfmab.se


