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Ledarnas livförsäkring
för arbetslösa
När du är medlem i Ledarna ingår denna livförsäkring, som börjar gälla om du
blir arbetslös. Som arbetslös kan du förlora det kollektiva försäkringsskydd
som en arbetsgivare brukar erbjuda sina anställda, till exempel livförsäkring.
Då finns denna försäkring som en extra trygghet för dina efterlevande.

För vem gäller försäkringen?

Till vem går ersättningen?

Försäkringen gäller för dig som är medlem i Ledarna. För att
försäkringen ska gälla måste du vid dödsfallet
• vara arbetslös
• vara medlem i en a-kassa
• ha Ledarnas inkomstförsäkring (som ingår i ditt medlemskap).

Engångsbeloppet går i första hand till din make, maka,
registrerade partner eller sambo. I andra hand till dina arvingar,
till exempel dina barn.
Om du vill att någon annan ska få beloppet behöver du
meddela oss. Använd då blanketten ”Ändra förmånstagarförordnande” som finns på trygghansa.se/ledarna. Du kan också ringa
oss på 0771-111 656 så skickar vi blanketten.

Vad ersätter försäkringen?
Vi betalar ut ersättning till dina efterlevande om du skulle avlida
under den tid som försäkringen gäller.

När och var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller dygnet runt och i hela världen. Den börjar
gälla samma dag som du blir arbetslös och slutar gälla när du
börjar en anställning.

Ersättningens storlek
Dina efterlevande får ett engångsbelopp på 240 000 kronor. Om
du avlider efter din 55-årsdag sänks beloppet med 5 procentenheter per år (vilket motsvarar 12 000 kr), dock inte om du har
barn som är under 17 år.
Om du efterlämnar barn under 18 år betalar vi ut ytterligare
ersättning till dem: 100 000 kr till varje arvsberättigat barn.

Vad ersätts inte?
Den ytterligare ersättningen till dina barn betalas inte ut om du
avlider under eller efter en vistelse utanför Norden på tolv
månader eller längre. Andra regler kan gälla om du har haft
utlandstjänst, se villkoret.

Hur länge gäller försäkringen?
Du omfattas av försäkringen till och med månaden före den
månad när du fyller 65 år, förutsatt att du är medlem i Ledarna.

Vänta inte med att anmäla
Det finns preskriptionsregler som bestämmer hur lång tid efter
ett dödsfall ersättningen kan betalas ut. Därför är det viktigt att
dina efterlevande inte väntar med sin anmälan till oss.

C04225-1910

Försäkringen gäller inte om du vid dödsfallet omfattas av en
tjänstegrupplivförsäkring eller ett efterskydd genom en sådan
försäkring.
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Våra beslut kan prövas

Försäkringsgivare

Den som inte är nöjd med ett beslut från oss kan begära prövning
hos någon av de nämnder som finns. Exempel på sådana är
Försäkringsnämnden och Allmänna Reklamationsnämnden.
Fullständig information kring nämnderna och hur man kommer
i kontakt med dem finns i försäkringsvillkoren och på
trygghansa.se.
Den som inte är nöjd kan också vända sig till allmän domstol.
Då kan hen ha nytta av en försäkring som innehåller rättsskydd.
Den som har rättsskydd hos oss kan få ersättning för sina
ombudskostnader vid tvist, även om Trygg-Hansa är motpart.

Holmia Livförsäkring AB försäkringsgivare för Ledarnas
livförsäkring för arbetslösa.

Fullständiga villkor
Den här informationen är inte ett fullständigt villkor, utan en
kortfattad beskrivning av försäkringen. Villkoret för Ledarnas
livförsäkring för arbetslösa ingår i villkoret för Ledarnas
gruppförsäkringar. Det finns på trygghansa.se/ledarna. Du kan
också ringa 0771-111 656 och få det hemskickat.

Så behandlar vi dina personuppgifter
ersättning om du drabbas av en skada samt göra
analyser och beräkningar på statistiskt material. Läs
gärna hela vår ”Information om behandling av
personuppgifter” på trygghansa.se/personuppgifter.
Där kan du bland annat se vilka uppgifter vi använder
för vilka ändamål, vilka parter vi delar dina uppgifter

med och vilka rättigheter du har gällande dina
personuppgifter. Om du inte har tillgång till internet
kan du ringa vår kundservice på 0771-111 110 för att få
informationen. Du är alltid välkommen att kontakta
vårt dataskyddsombud om du har frågor eller vill ha
hjälp. Skriv till dpo@trygghansa.se.

C04225-1910

Trygg-Hansa Försäkring filial är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Personuppgifterna kan innehålla information om din
hälsa och fackliga tillhörighet. Vi behandlar dina
personuppgifter för att administrera din försäkring,
till exempel för att kunna beräkna premier, betala ut

