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01-08-14
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
()
www.seb.se/pension
Postadress: 106 40 Stockholm
Kundcenter privat: 077-11 11 800, Kundcenter företag: 0771-43 10 00, Växel: 0771-785 100
SEB Pension och Försäkring AB, Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer: 516401-8243Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ), Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer: 516401-6536
01-08-14
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
()
Blanketten skickas till:SEB, Pension & Försäkring, Intern Service, 106 40 Stockholm
Vid tecknande av/ändring till privat pensionsförsäkring ska försäkringstagare samt make till försäkringstagare i enskild firma, huvuddelägare i handels- och kommanditbolag intyga sin skattskyldighet i USA genom att underteckna och bifoga blankett TL305700 Intyg om skattskyldighet i USA.
Personalrapportlista 
.\SEB7.gif
Företag
Organisationsnummer
Avtalsnummer för befintligt avtal
Förteckning över anställda
  Personnummer
  Namn
  Kundnr
 Förmånsgrupp
(namn på gruppen)
 NY
Anmäld årslön
NY
Fast/frilagd premie/månad
NY
Avräkning premie/månad
NY
Förmånsgrupp (namn på gruppen)
Datum för nyteckning/
ändring
Datum för avslut
  1)
  2)
  3)
  5)
  4)
En förutsättning för försäkringens giltighet är att de anställda är fullt arbetsföra vid anslutningen/ändringen till TryggPlanavtalet.Som arbetsgivare ska du intyga full arbetsförhet beträffande de försäkrade. Kan du som arbetsgivare inte intyga detta för samtliga, markera den/de personer som inte är fullt arbetsföra i ruta 5.
Jag intygar att samtliga personer enligt ovan, om inte annat angivits (not 5), är fullt arbetsföra. Det innebär att de kan fullgöra ett vanligt arbete utan inskränkningar, inte får sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) eller vilande sådan ersättning. De anställda har inte särskilt anpassade arbeten eller lönebidragsersättningar. Till sist intygas att de anställda inte har haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i en följd under de senaste 3 månaderna.
Observera! Ditt intygande om full arbetsförhet behöver endast avse tid som anställningen varat. Ändringar av lön och premier kan medföra sedvanlig hälsoprövning.
1)         Kryssa i rutan om den försäkrade är huvuddelägare2)         Kryssa i rutan om den försäkrade är näringsidkare3)         Avser flytt till SEB: Flytt till SEB innebär att kapital hos en annan försäkringsgivare ska flyttas till denna TryggPlan.         Obs! Endast möjligt vid nyteckning och till fondförsäkring och depåförsäkring.4)         Förhandsbedömning önskas: Förhandsbedömning innebär att försäkringen inte gäller med ett interimistiskt skydd. Försäkringen träder i         kraft vid den senare tidpunkt som försäkringsbolaget och försäkringstagaren kommer överens om då förhandsbedömningen är avslutad.5)         Försäkrad är inte fullt arbetsför.
Underskrift av behörig firmatecknare
Rådgivare
Förmedlare
Agentur nr
Assistent
Namnteckning
Namnförtydligande
2012-09-21
2015-03-06
Group IT
1.6
TL296800
Personalrapportlista
false
TL296800
1.0
TL296800
TL296800  150306
	SEB_TITLE: 
	SEB_ARCHIVE: 
	SEB_ISSUED: 
	knp_populate: 
	SEB_TIMESTAMP: 
	SEB_TRYCKORT: 
	SEB_ARKIVA: 
	PG: 
	TOT_PG: 
	CCID: 
	SEB_SYSTEM: 
	GUID: 
	kryss: 0
	SEB_KOPIA: 
	Print: 
	btnToggle: 
	application: 
	version: 
	template: 
	Ange e-postadress: 
	mailSubject: TL296800
	mailCc: 
	attachmentName: TL296800.pdf
	btnSend: 
	namn: 
	pnr_onr: 
	avtalsnummer: 
	btnSubSF: 
	btnAddSF: 
	kundnr: 
	kryss_1: 0
	kryss_2: 0
	kryss_3: 0
	kryss_4: 0
	kryss_5: 0
	formansgrupp: 
	anmaldArslon: 
	frilagdPremie: 
	avrakningPremie: 
	formansgruppGrupp: 
	datum: 
	pnr_onr1: 
	namn1: 
	kundnr1: 
	kryss_11: 0
	kryss_22: 0
	kryss_33: 0
	kryss_44: 0
	kryss_55: 0
	formansgrupp1: 
	anmaldArslon1: 
	frilagdPremie1: 
	avrakningPremie1: 
	formansgruppGrupp1: 
	datum1: 
	datum2: 
	TLNummer: 
	TLNummer2: 
	agentur: 
	signatur: 
	designer__defaultHyphenation: 



