Nyteckn. (N)
Ändring (Ä)

Företag

Försäkrad

Personallista
Friplan Tjänstepension

Organisationsnummer

Personnummer/
Pensionsplan nr

Datering
(år-mån) 1)

Pensionsmedförande
årslön, kr

Företagare
2)

Kategori

Försäkringslösning (koncept).
Vid tiotaggarpension, ange även
pensionskassa

Premie
kr/mån

Engångspremie
kr

Sjukvård
Friplan

Fullt
Fribrev
arbets- Anst.
Annan
3)
för
upphör orsak

Fotnot 1, 2 och 3, se baksidan.

Vid riskbedömning ska ålderspension (sparandet) sättas
igång direkt utan att avvakta riskbedömningsresultat.
Affärskapital
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer
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kronor

pbb

Avsluta

kronor

pbb

Avsluta

Förklaring fotnot 1, 2 och 3 (föregående sida)
1) Datering vid interimsskydd
Vid anslutning till interimsskydd ska pensionsplanen dateras den
första i månaden efter tillsvidareanställningsdatum. Vid provanställning accepteras en
provanställningsperiod på sex månader. I de fall pensionsplanen ska träda i kraft från provanställningens början ska pensionsplanen dateras från den första i månaden efter provanställningsdatum. Vid anslutning till koncept tiotaggare ska pensionsplanen däremot dateras
från önskat datum för ikraftträdandet.
2) Företagare enligt Länsförsäkringars definition
I enskild firma ägaren samt i rörelsen verksam make och anställda närstående. I handelsbolag
och kommanditbolag samtliga ägare och anställda närstående till ägare samt indirekt ägande.
I aktiebolag anställd som ensam eller tillsammans med närstående äger minst en tredjedel av
aktierna i bolaget samt anställda närstående. Med make jämställs registrerad partner och
skattesambo. Skattesambo är den som utan att vara gift, sammanbor med person med vilken
denne har eller har haft barn tillsammans. Med närstående avses make, registrerad partner,
sambo, förälder eller barn till ägare enligt ovan.

Risk- och hälsoprövning
För att få teckna försäkringar med risk krävs att inflyttad person från land utanför Norden är bosatt
och folkbokförd i Sverige. För utflyttade svenska medborgare samt nordiska medborgare som bor i
ett land och arbetar i Sverige gäller särskilda regler för att få teckna försäkring.
Om individuella hälsouppgifter krävs för de försäkrade, ska dessa bifogas ansökan.
Hälsoprövningen kan innebära att erbjudandet kan komma att ändras. Om andra försäkringar
tecknas eller ändras hos Länsförsäkringar innan försäkringarna beviljats i pensionsplanen, kan
erbjudandet påverkas.

3) Fullt arbetsför enligt Länsförsäkringars definition
Fullt arbetsför är den som uppfyller samtliga tre nedanstående krav:
- kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbär eller har rätt till ersättning som
har samband med sjukdom eller olycksfall
- inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning
- inte varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de senaste tre månaderna (gäller inte koncept
tiotaggare).
Övriga upplysningar
(Här anges t ex tillfälligt lägre premie, föräldraledighet eller annan tjänstledighet)
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Underskrift av försäkringstagaren/arbetsgivaren - behörig firmatecknare
För alla avtal som bygger på denna ansökan tillämpas de villkor som vid varje tidpunkt gäller för Länsförsäkringar.
Försäkringstagaren/arbetsgivaren
• har mottagit och tagit del av förköpsinformationen
• intygar att uppgifterna är korrekta, sanna och fullständiga och är medveten om att oriktiga eller ofullständiga svar kan innebära att försäkringarna blir ogiltiga
• bekräftar, vid intygan om fullt arbetsför, att den anställde vid nyteckning var fullt arbetsför vid anställningsdatum. Vid ändring, samt för koncept tiotaggare, avser intygande av
fullt arbetsför underskriftdatum.
• åtar sig att underrätta de anställda om pensionsutfästelse och f örmånstagarförordnande
Nej, jag önskar villkor i pappersform.
• accepterar att ta del av försäkringsvillkoren via lansforsakringar.se.
Ort och datum

Underskrift

Säljare/förmedlare
Bolagsnummer

Säljkod

Namn

Namnförtydligande

