
 

ANSÖKAN OM FÖRSÄKRING 
Läs förköpsinformationen för försäkringen innan du fyller i ansökan 

 Besvara alla frågor fullständigt.  
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Försäkringstagare/försäkrad  Nyansökan  Ändring                       

Tilltalsnamn och efternamn Personnummer 
             

Adress Postnummer Ort 
                  

E-postadress Telefon på arbetet Mobiltelefonnummer 
                  

Är du folkbokförd i Sverige?  Ja  Nej Är du berättigad ersättning från svensk 
allmän försäkringskassa? 

 Ja  Nej 

Är du fullt arbetsför?  Ja  Nej 

Med fullt arbetsför menas att du inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabili-
teringspenning, sjukbidrag, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, vårdbidrag, 
handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra ditt vanliga arbete utan 
några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. 

 

Försäkrade barn    

Tilltalsnamn och efternamn Personnummer 

            

Tilltalsnamn och efternamn Personnummer 

            

Tilltalsnamn och efternamn Personnummer 

            

Tilltalsnamn och efternamn Personnummer 

            

Tilltalsnamn och efternamn Personnummer 

            

 
 
Sökt försäkring Paket Ersättning Premie i kr per månad Försäkrad 

Partner 

 

Bas  16-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år  

Livförsäkring 500 000 kr 
121 kr 131 kr 170 kr 221 kr 303 kr  Olycksfallsförsäkring  1 000 000 kr 

Allvarlig sjukdom* 50 000 kr 
        
Plus  16-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år  
Livförsäkring 1 000 000 kr 

209 kr 228 kr 306 kr 408 kr 572 kr  Olycksfallsförsäkring  1 500 000 kr 
Allvarlig sjukdom* 100 000 kr 

Familj 

 

Bas, inkl ett barn  16-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år  

Barnolycksfallsförsäkring** 1 000 000 kr 

171 kr 281 kr 220 kr 271 kr 353 kr  
Livförsäkring 500 000 kr 
Olycksfallsförsäkring  1 000 000 kr 
Allvarlig sjukdom* 50 000 kr 
        
Plus,  inkl ett barn  16-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år  
Barnolycksfallsförsäkring** 1 500 000 kr 

289 kr 308 kr 386 kr 488 kr 652 kr  
Livförsäkring 1 000 000 kr 
Olycksfallsförsäkring  1 500 000 kr 
Allvarlig sjukdom* 100 000 kr 

*Allvarlig sjukdom kan sökas av den som fyllt 20 men inte 60 år. Slutålder för Allvarlig sjukdom är 65 år. 

**Om flera barn anges under ”försäkrade barn” blir premien för varje ytterligare barn: 1 000 000 kr - 50 kr, 1 500 000 kr - 80 kr. 

Observera att du inte kan teckna en försäkring åt din make/maka eller sambo. Om din make/maka eller sambo också vill ta del av partner- 
eller familjepaketet måste den personen fylla i en egen ansökningsblankett. Om familjen endast består av ett barn tecknar den andra föräl-
dern ett ”Partnerpaket” för att undvika att betala för flera barn. 

 
 
 
 



Försäkringsstart och premiebetalning 
Ange från vilket datum försäkringen ska gälla 

 Dagen efter ansökan*  Senare datum (inom 1 månader från undertecknandet) år:       månad:       dag:       

* Med dagen efter ansökan menas att försäkringen börjar gälla dagen efter att ansökan postades till Movestic under förutsättning att 
ansökan är fullständig och att den sökta försäkringen kan beviljas enligt Movestics regler. 
Premien ska betalas 

 Helårsvis  Halvårsvis  Kvartalsvis  Månadsvis (endast autogiro) 

Betalningssätt Clearingnummer för autogiro Kontonummer för autogiro Bankens namn 

 Faktura  Autogiro                   

 

Underskrift med intyg och fullmakt 

• Jag intygar att alla uppgifter i denna ansökan är riktiga och fullständiga. Om någon av uppgifterna är oriktig eller ofullständig kan försäkringen 
bli ogiltig eller så kan ersättningen komma att sättas ned eller helt utebli och försäkringen sägas upp eller ändras.  

• Jag har läst förköpsinformationen om försäkringen. 
• Movestic behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att fullgöra avtal med dig. Vi behandlar även personuppgifterna för att uppfylla 

lagkrav, hantera rättsliga anspråk och för marknadsförings- och statistikändamål. Personuppgifterna får lämnas till Movestic samarbetspart-
ners, medicinska rådgivare och de återförsäkringsbolag som Movestic anlitar. För mer info se www.movestic.se/personuppgiftshantering. 

 
Medgivande till betalning via autogiro (om detta valts som betalningssätt) 
Undertecknad (”här kallad betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begä-
ran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av person-
uppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleve-
rantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betal-
tjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller 
rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband 
med betalningar kan vinnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket 
medför att tjänsten i sin helhet avslutas. 
 

Försäkringstagare 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

                  

 
Särskild premiebetalare (om annan än försäkringstagaren) 
Tilltalsnamn/Företagsnamn Personnummer alt. organisationsnummer 

            

Gatuadress Postnummer Postort 

                  

Jag bekräftar att jag skall sköta premiebetalningarna för försäkringstagarens räkning och att fakturorna för försäkringspremierna får utfärdas till mig. Jag 
är medveten om att mitt sätt att sköta premiebetalningarna påverkar försäkringstagarens rätt. Vid dröjsmål med premiebetalningen kan försäkringen 
sägas upp. Movestic behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att fullgöra avtal med dig. Vi behandlar även personuppgifterna för att uppfylla 
lagkrav, hantera rättsliga anspråk och för marknadsförings- och statistikändamål. Personuppgifterna får lämnas till Movestic samarbetspartners, medi-
cinska rådgivare och de återförsäkringsbolag som Movestic anlitar. För mer info se www.movestic.se/personuppgiftshantering. 

 
Medgivande till betalning via autogiro (om detta valts som betalningssätt) 
Undertecknad (”här kallad betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begä-
ran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av person-
uppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleve-
rantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betal-
tjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller 
rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband 
med betalningar kan vinnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket 
medför att tjänsten i sin helhet avslutas. 

Ort Datum Underskrift (firmatecknare för juridisk person) Namnförtydligande 

                        

 
 

 
 

För att ansöka om någon av ovanstående försäkringspaket behöver du fylla i hälsodeklarationen nedan. 
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HÄLSODEKLARATION  GRUPPFÖRSÄKRING 
Använd bläckpenna och besvara alla frågor fullständigt. 

Ofullständiga blanketter returneras.  
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A Hälsodeklaration 
 Tilltalsnamn och efternamn: Personnummer: 
             
 1.  Ange ditt yrke och yrkesområde:       
 2.  Ange din längd i cm:       3.  Ange din vikt i kg:       

 4.  Är du berättigad ersättning från svensk allmän försäkringskassa?  Ja  Nej 5.  Är du folkbokförd i Sverige?  Ja   Nej 

 6.  Är du fullt arbetsför?   

Med fullt arbetsför menas att du inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukbidrag, aktivitetsersättning, sjuker-
sättning, skadelivränta, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra ditt vanliga arbete utan några inskränkningar 
eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. 

 Ja  Nej* 

 7. Har du under de senaste fem åren varit helt eller delvis sjukskriven eller arbetsoförmögen i mer än 30 dagar i följd?  Ja*   Nej 

 8. Har du under de senaste fem åren vårdats, undersökts eller behandlats eller i övrigt anlitat läkare eller annan sjukvårdpersonal (hit räknas även 
psykolog, kiropraktor, psykoterapeut, naprapat eller liknande)? 

 Ja*   Nej 

 9.   Har du inom det senaste året använt eller erhållit recept för något receptbelagt läkemedel? Ange i så fall läkemedlets namn, dosering, syfte och 
receptskrivande läkare. 

 Ja*   Nej 

 10. Har du tidigare behandlats eller undersökts för hjärt-/kärlsjukdom, rygg-/ledbesvär, tumörsjukdom, endokrin sjukdom, njursjukdom, neurologisk 
sjukdom, psykiska besvär, problem med alkohol, narkotika, läkemedel, andra berusningsmedel eller anabola steroider? 

 Ja*   Nej 

 11. Har du, eller har du det senaste året haft, några symptom eller besvär som kan tyda på fysisk eller psykisk ohälsa, eller som kan föranleda 
kontakt med hälsovårdspersonal – utöver det som eventuellt angivits i tidigare frågor? 

 Ja*   Nej 

 12. Röker du eller har du varit rökare inom det senaste året? Om ”Ja” ange hur mycket, t ex antal cigaretter:        Ja   Nej 

    Fråga 13-15  behöver endast besvaras om du ansökt om Allvarlig Sjukdom. 

 13. Har du någonsin haft/blivit behandlad/blivit undersökt för hjärt/kärlsjukdom, stroke, njursjukdom, någon form av cancer eller tumör eller multipel skleros(MS)?  Ja*   Nej 

 14. Har du någonsin haft/blivit behandlad/blivit undersökt för en kronisk sjukdom som till exempel: förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes, 
leversjukdom, HIV/AIDS, njurfunktionsnedsättning eller colit (inflammerad tarm)?  Ja*   Nej 

 15. Har någon av dina föräldrar eller dina syskon före 60 års ålder drabbats, eller avlidit av hjärtsjukdom, stroke, förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter, 
diabetes, multipel skleros(MS), muskelförtvining, njursjukdom, cancer eller tumörsjukdom?  Ja   Nej 

 Om ja ange vem      , vilket besvär           , nuvarande ålder       eller ålder vid dödsfall        
 

B 
Komplettering av svar i hälsodeklarationen 
*Här lämnar du uppgifter om du har besvarat fråga A 6 nekande eller någon av frågorna A 7 – A 11 och A 13 – A 14 jakande. Om du svarat ”Ja” på flera frågor och det berör 
samma besvär/anledning, var god ange samtliga frågenummer i aktuell kolumn. Om du behöver mer utrymme kan du använda baksidan.  

 Fråga under avsnitt A Nr:    Nr:    Nr:    Nr:    Nr:    Nr:    Nr:    Nr:    

 Besvär  

(beskriv alla besvär utförligt) 

 

      
 

 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

 Besvärsdebut                         

 Sjukskrivningsperiod 
fr o m       
t o m        

fr o m       
t o m        

fr o m       
t o m        

fr o m       
t o m        

 Namn på uppsökta vård-
instanser 

 

Läkarnamn 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

 Behandling  

Läkemedel med eller utan 
recept 

Resultat 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

 Antal vårdbesök                         

 Är du fullt återställd och helt 
besvärsfri? 

Ja sedan när:       Ja sedan när:       Ja sedan när:       Ja sedan när:       

  Nej  Nej  Nej  Nej 
 

C Underskrift  

 Med min underskrift intygar jag att alla uppgifter i denna hälsodeklaration är riktiga och fullständiga. Om någon av uppgifterna är oriktig eller ofullständig så kan försäk-
ringen bli ogiltig eller så kan ersättningen komma att sättas ned eller helt utebli och försäkringen sägas upp eller ändras. 

Movestic behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att fullgöra avtal med dig. Vi behandlar även personuppgifterna för att uppfylla lagkrav, hantera rättsliga 
anspråk och för marknadsförings- och statistikändamål. Personuppgifterna får lämnas till Movestic samarbetspartners, medicinska rådgivare och de återförsäkringsbolag 
som Movestic anlitar. För mer info se www.movestic.se/personuppgiftshantering. 
 

 

      

…………………………………………. 

      

....................................................…… 

 

....................................................……….…………………………………………………… 
 Ort Datum Underskrift 

 


