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1

anslutits till grupplivförsäkringen genom en fullständig
särskild hälsoprövning.

INLEDNING

1.10 Särskilt riskfylld verksamhet

Dessa villkor gäller för produkten Movestic
Grupplivförsäkring.
1.1

Försäkringen gäller inte vid dödsfall till följd av sådan särskilt
riskfylld verksamhet som framgår av punkten 1.6.8 i de
särskilda villkoren.

Avtalsform

Försäkringen är en gruppförsäkring.
1.2

1.11 Anmälningsskyldighet
Försäkringstagaren eller den försäkrade ska anmäla
förändringar i den försäkrades yrke, arbetsuppgifter,
anställnings- och arbetsförhållanden samt
bosättningsförhållanden som kan ha betydelse för
försäkringens omfattning.
Om en sådan förändring inte anmäls skyndsamt, dock senast
vid den första premiebetalningen efter förändringen, kan
enligt Försäkringsavtalslagen Movestics ansvar vara
begränsat för händelser som inträffar efter förändringen.

Skatteklass

Försäkringen har skatteklass K.
1.3

Tecknande av försäkringen

Försäkringen kan tecknas av den som fyllt 16 men inte 65 år
mot intygande om full arbetsförhet eller mot fullständig
särskild hälsoprövning. Vad som avses med full arbetsförhet
samt närmare krav på hälsa för anslutning, framgår av vid var
tid gällande Hälsoprövningsregler för produkten.
1.4

Försäkringstid

1.12 Försäkringens upphörande

Försäkringen gäller för 1 år i taget och förnyas automatiskt
med 1 år i taget tills uppsägning sker.
1.5

Försäkringen gäller till och med utgången av avtalstiden eller
då gruppavtalet upphör.

Efterskydd

Om annat inte följer av avtal, upphör försäkringen dock att
gälla senast vid utgången av dagen innan den försäkrade
uppnår slutåldern, som är 65 år eller dessförinnan, om den
försäkrade har en lägre pensionsålder.

Efterskydd i 3 månader ingår enligt punkt 10 i allmänna
villkor.
1.6

Fortsättningsförsäkring

Försäkringen upphör också om den försäkrade lämnar den
grupp av personer som kan omfattas av försäkringen.

Fortsättningsförsäkring ingår enligt punkt 10 i allmänna
villkor. För fortsättningsförsäkring gäller samma villkor som
för denna försäkring, dock med annan premiesättning och
utan möjlighet till fortsättningsförsäkring.
1.7

Den försäkrade har rätt att säga upp försäkringen för egen del
när som helst under försäkringstiden. Den upphör då att gälla
vid utgången av den dag som Movestic mottar beskedet om
uppsägningen eller vid den framtida tidpunkt som anges i
uppsägningshandlingen.

Premien

Premien beräknas för ett år i taget och bestäms bl. a. med
hänsyn till försäkringens innehåll och omfattning, gruppens
sammansättning, den försäkrades ålder, gällande
försäkringsbelopp och Movestics premietariffer vid de
tidpunkter då premien ska bestämmas.

1.13 Övriga villkorsdokument
Dessa produktvillkor gäller tillsammans med Movestics
Allmänna och särskilda villkor samt vid var tid gällande
hälsoprövningsregler och prislista för produkten.

Premien kan erläggas årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller
månadsvis alltefter vad som har avtalats mellan parterna. Om
annat inte bestämts, ska premien betalas månadsvis.
Premien är en riskpremie som förbrukas under löpande
försäkringstid. Försäkringen kan inte återköpas.
1.8

Förfogande över försäkringen

Försäkringsskyddet för en enskild försäkrad kan inte överlåtas.
Gruppavtalet kan överlåtas till den som har övertagit ansvaret
för hela gruppen.

Befintliga åkommor

Försäkringen gäller inte för dödsfall till följd av sjukdom eller
kroppsskada som har visat symptom innan försäkringen
trädde ikraft. Begränsningen gäller inte om den försäkrade har
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FÖRMÅNEN

2.1

Movestic Gruppliv

Om den försäkrade avlider under försäkringstiden, kan
förmånen lämna ersättning med det avtalade
försäkringsbeloppet, som tillfaller försäkringens
förmånstagare.
2.2

Försäkringsbelopp

När försäkringstagaren ansöker om försäkring, ska denne
ange önskat försäkringsbelopp. Avtalat försäkringsbelopp
bestäms i samband med tecknandet av förmånen och framgår
av försäkringsbeskedet.

Försäkringen kan pantsättas. Försäkringstagaren och/eller
den försäkrade ska skyndsamt anmäla pantsättning till
Movestic.
1.9

2

2.3

Ändring

Det avtalade försäkringsbeloppet kan ändras enligt
produktens vid var tid gällande Hälsoprövningsregler för
produkten.
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2.4

Utbetalning

Om inte ett särskilt förmånstagarförordnande inges till
Movestic, sker utbetalning enligt det allmänna
förmånstagarförordnandet för skatteklass K f som stadgas i de
allmänna villkoren. Kan utbetalning inte ske till en viss
förmånstagare, sker utbetalningen istället till dennes
avkomlingar, under förutsättning att de kan vara
arvsberättigade. Finns ingen förmånstagare sker utbetalning
till den försäkrades dödsbo.
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