GRUPPAVTAL OCH ANSÖKAN OM
OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING NR 921
FÖR ARBETSGIVARE MED MINST 2 ANSTÄLLDA

FÖRSÄKRINGSTAGARE
Arbetsgivarens namn

Organisationsnummer

Kontaktperson och telefonnummer

Fakturaadress

Postnummer

Ort

Datum för avtalets ikraftträdande (anges till den 1:a i
en kommande månad)

FÖRSÄKRINGSGIVARE, FÖRSÄKRINGSTAGARE OCH FÖRMEDLARE
Försäkringsgivare är Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt (”Bliwa”), 502006-6329, Biblioteksgatan 29, 102 43 Stockholm.
Försäkringstagare och gruppföreträdare är arbetsgivaren. Gruppavtal, tillika försäkringsavtal, om sjukvårdsförsäkring
ingås mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren efter förmedling av Nordnet Pensionsförsäkring AB, 5164060286, (”Nordnet”).
FÖRSÄKRINGSAVTALET
Detta försäkringsavtal om obligatorisk sjukvårdsförsäkring ingås på den nivå som markerats med (X):
Vald nivå Obligatorisk sjukvårdsförsäkring
Remisskrav
Självrisknivå
Premie per försäkrad 2017
Sjukvårdsförsäkring Bas
Ja
0 kr
142 kr/månad

Sjukvårdsförsäkring Premium
Nej
500 kr*
218 kr/månad

*Vid innehav av remiss från primärvården eller företagshälsovården behöver den försäkrade inte betala självrisk.
Vilka moment som ingår i Sjukvårdsförsäkring Bas och Sjukvårdsförsäkring Premium framgår av förköpsinformationen
och försäkringsvillkoren. Självrisk innebär att den försäkrade själv i varje nytt försäkringsfall betalar en självrisk till
Bliwa i enlighet med den avtalade självrisknivån. Om försäkringen gäller med krav på remiss innebär det att remiss
måste utfärdas av läkare inom primärvården för att vård eller kostnader ska omfattas av försäkringen. För
försäkringen gäller Bliwas vid var tid gällande försäkringsvillkor ”Sjukvårdsförsäkring (SV:1)”, som närmare beskriver
försäkringsförmånerna m.m. Bliwa förbehåller sig rätten att ändra försäkringsvillkoren i samband med att detta
försäkringsavtalavtal förnyas. Försäkringsvillkor tillhandahålls av Nordnet och av Bliwa. Villkoren och annan
information kan också hämtas på www.nordnet.se.
VILKA SOM KAN FÖRSÄKRAS
I den försäkringsberättigade gruppen ingår samtliga anställda* tjänstemän som anmälts till försäkringen av
försäkringstagaren. De personer som ingår i den försäkringsberättigade gruppen utgör gruppmedlemmar och omfattas
av försäkringen från och med den dag gruppavtalet träder i kraft. De personer som har angivits i förteckningen på sid
2 utgör gruppmedlemmar den dag avtalet börjar gälla. En nyanställd omfattas av försäkringen från och med den dag
personen inträder i den försäkringsberättigade gruppen. Försäkringstagaren åtar sig att vid nyanställning anmäla
personen till Bliwa på den blankett för ändringsanmälan som Nordnet tillhandahåller på www.nordnet.se, samt för att
informera Bliwa när en gruppmedlem slutar sin anställning.
*) Med anställd avses i detta avtal en av försäkringstagaren anställd person som har fyllt 16 år men inte 65 år, är
inskriven hos försäkringskassan och som är tillsvidareanställd, provanställd eller tjänstledig i högst tre månader. Med
anställd jämställs även en person som bedriver näringsverksamhet i enskild firma, handels- eller kommanditbolag eller
som är arbetande delägare i ett aktiebolag.

Försäkringsgivare:
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
Org nr 502006-6329
Box 5125, 102 43 Stockholm
Telefon 08-696 22 80

AVTALSTID
Detta avtal börjar gälla den dag som anges ovan och gäller till och med den 31 december samma år. Därefter löper
avtalet tillsvidare med ett kalenderår i taget. Avtalet kan med en (1) månads uppsägningstid sägas upp av
försäkringstagaren genom ett skriftligt meddelande till Bliwa undertecknat av behörig firmatecknare. Bliwa kan inför ett
årsskifte med en (1) månads uppsägningstid säga upp avtalet genom ett meddelande till försäkringstagaren.
HÄLSOKRAV
För sjukvårdsförsäkringen gäller inget krav på hälsa.
PREMIER OCH PREMIEBETALNING M.M
Bliwa fakturerar premien som ska betalas av försäkringstagaren månadsvis i efterskott. Bliwa förbehåller sig rätten att
ändra premierna från och med ett nytt kalenderår. Om premien inte betalas i rätt tid och om dröjsmålet inte är ringa,
har Bliwa rätt att säga upp försäkringen i enlighet med vad som framgår av försäkringsvillkoren.
PERSONUPPGIFTER
Bliwa behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och i enlighet med vad som anges i försäkringsvillkoren. Försäkringstagaren och Bliwa är ansvariga för behandling av personuppgifter i sin respektive verksamhet.
SKATT
Sjukvårdsförsäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Försäkringen kan inte tecknas i
samband med tjänst enligt inkomstskattelagens definition.
Om en arbetsgivarbetald försäkring omfattar både privat och offentlig vård ska premien fördelas på en skattefri och en
skattepliktig del. Arbetsgivaren får göra avdrag för den del av premien som inte avser privat vård. Den försäkrade
förmånsbeskattas för motsvarande del av premien. Se vidare på www.nordnet.se.

UNDERSKRIFT AV FÖRSÄKRINGSTAGAREN (BEHÖRIG FIRMATECKNARE)
Genom underskrift av detta avtal intygar försäkringstagaren följande: Vi har fått tillgång till och tagit del av
förköpsinformationen om Bliwas sjukvårdsförsäkring (SV:1). Vi har information om hur vi får tillgång till fullständiga
försäkringsvillkor. De personer som angetts i personalförteckningen till detta avtal omfattas av svensk socialförsäkring,
är anställda* hos försäkringstagaren och ingår i den försäkringsberättigade gruppen. Vi åtar oss att snarast och
löpande informera Bliwa om någon person träder in i eller ut ur den försäkringsberättigade gruppen, till exempel
genom att den för slutar sin anställning eller nyanställs. Vi utfäster oss gentemot Bliwa och de försäkrade att betala
premierna för nu avtalat försäkringsskydd.
Namnteckning

Ort

Namnförtydligande

Datum

Id-kontroll utförd

Försäkringsgivare:
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
Org nr 502006-6329
Box 5125, 102 43 Stockholm
Telefon 08-696 22 80

PERSONALFÖRTECKNING – VILKA SOM SKA FÖRSÄKRAS
Följande personer ingår i den försäkringsberättigade gruppen och ska omfattas av försäkringen.
Namn

Försäkringsgivare:
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
Org nr 502006-6329
Box 5125, 102 43 Stockholm
Telefon 08-696 22 80

Personnummer

Anställd sedan
(år, månad, dag)

