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Trygghetspaket

Varför har jag fått ett erbjudande om försäkring som jag inte 
bett om?
Tack vare att alla som är fullt arbetsföra ansluts samtidigt 
kan även de personer som har en sjukdom/skada sedan 
tidigare också erbjudas en försäkring. Normalt ska alla fylla  
en ansökan och ibland även en hälsodeklaration vilket kan 
medföra att några inte kan få någon försäkring.

Är det tillåtet att anslutas till en gruppförsäkring utan att jag 
själv skickat in någon ansökan?
Ja, i och med att du kan avsäga dig försäkringen är detta 
tillåtet. Enligt Försäkringsavtalslagen (FAL) 19 kap. 1§ är en 
frivillig gruppersonförsäkring en försäkring som grupp- 
medlemmar ansluter sig till genom egen anmälan eller 
genom att inte avböja försäkringen. Vidare framgår av FAL 
19 kap. 3§ att ett avtal om frivillig gruppersonförsäkring kan 
ingås genom att gruppmedlem låter bli att avböja  
försäkringen inom viss tid, så kallad reservationsanslutning. 

Kan jag bli dubbelförsäkrad?
Alla försäkringar gäller även om du har fler försäkringar  
av samma slag, däremot kan viss ersättning inte alltid  
lämnas från flera försäkringar, t ex. kostnadsersättning från 
en olycksfallsförsäkring.

Om jag väljer att tacka nej till erbjudandet men senare vill 
teckna försäkring, vad gäller då? 
Om du vill teckna försäkring efter det att du tackat nej  
måste du fylla i en ansökan och i vissa fall även en  
hälsodeklaration. En individuell prövning görs vilket kan 
innebära att du inte får alla försäkringar.

Vad menas med fullt arbetsför?
Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga 
arbete utan undantag, att du inte får ersättning som har 
samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder  
eller har vilande sådan ersättning samt att du inte av  
hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidrags- 
anställning eller liknande. 

Vad händer om jag inte är fullt arbetsför 2017-02-01?
Om du är sjukskriven längre tid än 14 dagar i direkt  
anslutning till 2017-02-01 (den dagen erbjudandet  
startar), kan du inte omfattas av erbjudandet med  
undantag av olycksfallsförsäkringen. Det är viktigt att du 
kontaktar Småföretagarna Försäkring på 08-520 056 72  
eller smaforetagarna@fuab.com så att du inte ansluts till  
en försäkring som inte kan gälla för dig. Vid kortare sjuk- 
skrivning än 14 dagar omfattas du av erbjudandet och du 
behöver inte göra någonting.

Vad händer när den kostnadsfria perioden är över?
Efter den kostnadsfria perioden börjar du betala för  
försäkringen. Småföretagarna Försäkring kommer att  
skicka ut ett inbetalningskort. Om försäkringen inte betalas 
upphör den att gälla. Du kan när som helts säga upp dina  
försäkringar.

Kan jag även teckna försäkringar för min familj?
Ja, görs ansökan under den kostnadsfria perioden blir  
även dessa försäkringar kostnadsfria under samma period. 
Genom att fylla i en ansökan och i vissa fall en hälso- 
deklaration kan familjen försäkras. 

Vad händer om jag inte lägre är medlem hos  
Småföretagarnas Riksförbund?

När du slutar ditt medlemskap upphör försäkringen att 
gälla. Om du haft försäkringen i minst 6 månader har du 
möjlighet att teckna fortsatt försäkringsskydd.

Mer information
I bifogad förköpsinformation kan du läsa mer om  
försäkringarna. Du är alltd välkommen att kontakta  
oss på 08-520 056 72 eller smaforetagarna@fuab.com.




