
 

   
      

             Sollentuna december 2017 

 

Bäste Kund! 

 

Förenade Liv upphör med sin försäkringsverksamhet och din försäkring upphör att gälla hos dem 2017-12-31. 

På uppdrag från din försäkringsförmedlare Rosa Bornstrand på Alpcot & Partners AB konverteras (övergår) din 

sjukvårdsförsäkring hos Förenade Liv till ny försäkringsgivare 2018-01-01. Din försäkring kommer flyttas till 

Euro Accident Health & Care Insurance AB*, och sjukvårdsförsäkringen Privat Access Silver med självrisk 500 

kronor. Du behöver vara fullt arbetsför i samband med konverteringen och detsamma gäller om du har en 

medförsäkrad, se vidare information nedan.  

* National General Insurance Luxembourg S.A är försäkringsgivare för Sjukvårdsförsäkringen. 

 

VIKTIG INFORMATION  

• Var nog med att läsa igenom informationen.  

• Om du är fullt arbetsför behöver du inte göra någonting. Försäkringen förnyas automatiskt. 

• Om du inte är fullt arbetsför måste du meddela detta till förmedlaren eller Tydliga innan 2018-01-12.  

• Om du inte är fullt arbetsför måste en fortsättningsförsäkring tecknas via Förenade Liv. Kontakta din 

försäkringsförmedlare om så är fallet. 

 

Var noga med att läsa igenom försäkringsvillkoren för att skaffa dig information om försäkringsinnehållet, du 

finner försäkringsvillkoren på tydliga.se/forsakringsvillkor. 

 

I samband med konverteringen är det viktigt att du är fullt arbetsför. 

Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från 

arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan 

avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. 

För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning 

eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med 

försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.   

 

Vad händer om du inte är fullt arbetsför vid tiden för flytten? 

Uppfyller du inte ovanstående krav, det vill säga att du inte är fullt arbetsför 2018-01-01, ska du istället teckna 

den fortsättningsförsäkring som Förenade Liv erbjuder. Fortsättningsförsäkringen tecknas senast 2018-03-31.  

 

Vänligen kontakta din förmedlare eller Tydliga vid mottagandet av detta dokument om du inte är fullt 

arbetsför vid datumet för konverteringen, det vill säga 2018-01-01. Vi behöver få information om att 

konvertering inte är möjlig och att försäkringen ska annulleras. Samma regler gäller även för medförsäkrad 

(make/maka/registrerar partner eller sambo).  

 

Om du inte meddelar att du inte var fullt arbetsför kan det medföra att försäkringen sägs upp eller ändras 

och att rätten till försäkringsersättning helt eller delvis bortfaller samt att försäkringsgivaren blir fri från 

ansvar för inträffade skadefall. Inbetald premie återbetalas inte i dessa fall. 

 

Information om administration av dina gruppförsäkringar 

Försäkringarna administreras av Tydliga gruppadministration. 

Tydliga AB är en förmedlarorganisation där din försäkringsförmedlare är medlem.  

 

Notera att fakturaperioden sträcker sig till och med den 28 februari, vilket är Tydligas årsförfallodatum för 

samtliga gruppförsäkringsavtal. Försäkringarna förnyas from 1 mars och gäller därefter ett år i taget.  

Du når den nya administrationen på e-post grupp@tydliga.se eller telefonnummer 08-12 15 48 90. Kontakta 

Tydliga om du har frågor kring fakturor, betalningar, adressändringar etc.  

Har du frågor om ditt försäkringsskydd och villkorsändringar kontaktar du din försäkringsförmedlare Rosa  



 

   
 

 

 

Bornstrand på Alpcot & Partners AB, e-post rosa.bornstrand@alpcotpartners.se eller telefonnummer 0703-33 

55 83 

Om du tidigare har betalat dina fakturor via autogiro behöver Tydliga ett nytt autogiromedgivande, ditt 

nuvarande medgivande till Förenade Liv upphör. Vi bifogar blankett för autogiromedgivande som du kan fylla i 

och returnera i bifogat svarskuvert om du önskar betala dina kommande fakturor via autogiro.  

Notera att bifogad faktura betalas manuellt till Tydligas bankgiro, 5073-4219.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Tydliga gruppadministration 

 


