
INSIDA 1 INSIDA 2 INVIK INSIDA

De flesta av oss är väldigt duktiga  
på att försäkra våra hem, bilar och 
våra saker men ofta glömmer vi bort 
det allra viktigaste – oss själva.  
Vi vill att du och dina anställda all-
tid ska ha den trygghet ni behöver 
och kunna leva livet på era villkor. 

Därför får du som medlem i Sveriges 
Åkeriföretag möjlighet att teckna 
en olycksfalls- och en livförsäkring 
kostnadsfritt i tre månader för  
dig och/eller dina anställda som  
inte fyllt 66 år. 

Allt du behöver göra är att fylla i  
och skicka in blanketten, och det 
enda kravet är att du och/eller  
dina anställda är fullt arbetsföra.  
Erbjudandet gäller fram till den  
30 april.

Olycksfallsförsäkring
Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet 
eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge 
dig ekonomisk ersättning.

Livförsäkring
Om du dör kan familjen även drabbas ekonomiskt.  
En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk 
trygghet i form av ett engångsbelopp under en svår 
period. 

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag har du dessutom 
möjlighet att teckna ett antal prisvärda försäkringar som 
skyddar dig och din ekonomi genom livets alla faser. 

Vi försäkrar  
bara människor!

NU BJUDER VI PÅ  
TVÅ FÖRSÄKRINGAR 
I TRE MÅNADER!
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Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
Svarspost
110581109
SE-110 05 Stockholm

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

Ansök senast  

den 30 april!
Lev livet på dina villkor
Bliwa försäkrar bara människor, och tack vare 
våra samarbeten med några av Sveriges största 
företag, organisationer och fackförbund kan vi 
erbjuda dig förmånliga försäkringar. Vi vill att  
du ska vara rätt försäkrad, kunna förstå ditt  
försäkringsskydd och ha tryggheten att leva livet  
på dina villkor.

LÄS MER OM
VÅRA FÖRSÄKRINGAR  
PÅ BLIWA.SE/AKERI



BLANKETT

Medlemsuppgifter Ansökan
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FÖRETAGSNAMN:

ADRESS:

POSTNUMMER:

TELEFON (INKLUSIVE RIKTNUMMER):

ORGANISATIONSNUMMER:

POSTORT:

PERSONNUMMER (ÅÅMMDD-NR):

NAMN: 

ADRESS:

POSTNUMMER:

TELEFON (INKLUSIVE RIKTNUMMER):

E-POSTADRESS:

POSTORT:

Gruppmedlem

Företag

(DINA UPPGIFTER)

(MEDLEM I SVERIGES ÅKERIFÖRETAG)

(FYLLS I AV DEN SOM ANSÖKER)

Bliwa värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning, bransch-
gemensamma rekommendationer och Bliwas interna regler. På www.bliwa.se/Om-Bliwa/Behandling-av-personuppgifter 
kan du läsa mer om hur Bliwa behandlar dina personuppgifter. Där kan du även läsa om vilka rättigheter du har gentemot 
oss. Om du hellre vill ha informationen hemskickad till dig ber vi dig kontakta Bliwa.

FÖRSÄKRINGS- MÅNADSKOSTNAD    VÄLJ 
BELOPP  –39 ÅR 40–50 ÅR 51–66 ÅR HÄR

500 000 kronor 23 kronor 83 kronor 129 kronor

Livförsäkring
När du ansöker får du inte ha fyllt 66 år. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år.

Reduktion av försäkringsbeloppet sker med 5 procentenheter per år från 55 års ålder, dock lägst till 50 procent av försäkrings-
beloppet. Ingen reduktion sker om det finns arvsberättigade barn som är yngre än 20 år. Dödsfallskapital för barn ingår med  
1 prisbasbelopp (47 300 kronor år 2020). Optionsrätt för höjning av försäkringsbeloppet i livförsäkring. Optionsrätt innebär 
rätt att vid särskild familjehändelse höja livförsäkringsbeloppet med en (1) nivå, dock till högst 900 000 kr. Höjningen görs mot 
intygande om full arbetsförhet. Ansökan görs på särskild blankett. Där framgår även detaljerad information om optionsrätten.

Jag bekräftar att jag är fullt arbetsför.*

 Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga.  
Jag är medveten om att oriktiga och ofullständiga uppgifter kan göra  
försäkringen ogiltig eller att jag förlorar min rätt till försäkringsersättning. 
Jag är införstådd med att försäkringen träder i kraft endast om ansökan är 
fullständig och försäkringen kan beviljas av Bliwa. Jag intygar även att jag 
tagit del av förköpsinformationen (bliwa.se/akeri). Försäkringsgivare:  
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt. Organisationsnummer: 502006-6329.

FÖRSÄKRINGS- MÅNADSKOSTNAD    VÄLJ 
BELOPP  –66 ÅR     HÄR

2 000 000 kronor 45 kronor

Olycksfallsförsäkring
När du ansöker får du inte ha fyllt 66 år. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år.

Reduktion av försäkringsbeloppet vid medicinsk invaliditet sker med 5 procentenheter per år från 55 år.  
Reduktion av försäkringsbeloppet vid ekonomisk invaliditet sker med 5 procentenheter per år från 55 år.

ORT OCH DATUM:

GRUPPMEDLEMS UNDERSKRIFT:

Nu bjuder  
vi på två 
försäkringar  
i tre månader!

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt  |  Box 13076  |  103 02 Stockholm  |  Telefon: 08-696 22 80  |  www.bliwa.se

Så här gör du:
1. Skriv under ansökan, 
2. Riv av blanketten och förslut. 
3. Skicka in.

Är ni fler som vill ansöka, kontakta  
vår kundservice.

Fakturan betalas via din arbetsgivare.

Bliwa publicerar ditt försäkrings- 
besked på bliwa.se/minasidor

DU KAN OCKSÅ RINGA  
VÅR KUND SERVICE PÅ  
TELEFON 08-696 22 80

*För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Om du till någon del är 
sjukskriven, har beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, 
sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta är du inte fullt arbetsför. Har du vilande  
aktivitetsersättning, vilande tids begränsad sjukersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskade-
livränta anses du inte vara fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.


