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Försäkringsbesked för obligatorisk 
grupplivförsäkring för arbetslösa medlemmar 
i Unionen    

Försäkringsbeskedet innehåller viktig information om 
ditt försäkringsskydd i Bliwa. Här framgår de väsentliga 
rättigheter och skyldigheter som följer av försäkringen 
samt de viktigaste begränsningarna av 
försäkringsskyddet. Fullständiga försäkringsvillkor 
(Obligatorisk grupplivförsäkring för arbetslösa 
medlemmar i Unionen) kan beställas från Bliwa eller 
Unionen. 

Om avtalet och andra gemensamma 
bestämmelser 
Försäkringsavtalet  
Försäkringsavtalet består av gruppavtalet, det senaste 
försäkringsbeskedet och de vid var tid gällande försäkringsvillkoren.  

Försäkringstagare/Försäkrad 
Den som har ingått försäkringsavtal med Bliwa är försäkringstagare. 
I denna försäkring är Unionen försäkringstagare. Du som omfattas 
av försäkringen är försäkrad. När det gäller rätten att göra 
förmånstagarförordnande anses varje försäkrad som 
försäkringstagare. I försäkringsbeskedet jämställs registrerad 
partner med make/maka och registrerat partnerskap med äktenskap. 

Försäkringsgivare 
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, organisationsnummer 502006-6329 
(Bliwa) är försäkringsgivare för försäkringen. Bliwa är ett ömsesidigt 
försäkringsbolag, vilket innebär att bolaget ägs av sina 
försäkringstagare. Det innebär i sin tur att försäkringstagarna har rätt 
till återbäring av det överskott som eventuellt uppstår i Bliwas 
verksamhet. Läs mer under rubriken Fördelning av överskott samt 
förlusttäckning. Bliwa har sitt säte i Stockholm. Bliwas 
försäkringsverksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen med 
postadress Box 7821, 103 97 Stockholm. Besöksadress: 
Brunnsgatan 3, Stockholm. E-postadress: finansinspektionen@fi.se. 
Telefonnummer 08-408 980 00. Webbadress: www.fi.se. Bliwas 
marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket med 
postadress Box 48, 651 02 Karlstad. Besöksadress: Tage 
Erlandergatan 8A. E-postadress: 
konsumentverket@konsumentverket.se. Telefonnummer 0771 -42 
33 00. Webbadress: www.ko.se. Bliwas kontaktuppgifter finns i 
sidfoten. 

Försäkringstid  
Försäkringstid är den tid som du omfattas av gruppförsäkringen. 
Försäkringen gäller för längst 1 år i taget. Vid nyteckning löper den 
första försäkringstiden till årets slut, det vill säga till den 31 
december det år försäkringen tecknades. Om inte försäkringen sägs 
upp vid försäkringstidens slut förnyas den årsvis från den 1 januari 
till den 31 december. Nya villkor kan då gälla för försäkringen.  

När försäkringen börjar gälla 
En obligatorisk gruppförsäkring träder i kraft den dag som anges i 
gruppavtalet och gäller för dem som är gruppmedlemmar vid denna 
tidpunkt. För den som senare blir gruppmedlem träder försäkringen i 
kraft dagen efter inträdet i gruppen, om inte annat anges i 
gruppavtalet. Under rubriken För vem gäller försäkringen? nedan 
framgår vem som anses som gruppmedlem och därmed omfattas av 
försäkringen. 

 

Hälsokrav 
Det ställs inga krav på din hälsa för att försäkringen ska börja gälla.  

Premie och premiebetalning 
Priset för försäkringen, premien, beräknas och fastställs årligen av 
Bliwa. Premien beror bland annat på åldersfördelningen bland de 
försäkrade och skadeutvecklingen inom gruppen.  

Premien ska betalas av gruppföreträdaren, det vill säga Unionen.  

Förmånstagare 
Grundbelopp 
Förmånstagare till utfallande grundbelopp är, om du inte skriftligen 
har anmält annat förordnande till Bliwa, i nedan angiven ordning: 

• I första hand din make/maka eller sambo 

• I andra hand dina arvsberättigade barn 

• I tredje hand dina föräldrar eller, om någon av dem är avliden, den 
efterlevande föräldern.  

Finns ingen förmånstagare enligt punkterna ovan betalas dock 0,5 
prisbasbelopp ut som begravningshjälp till dödsboet. 

Förordnande till förmån för make/maka upphör att gälla när 
ansökan om äktenskapsskillnad kommit in till domstol, om det inte 
av omständigheterna framgår att du varit av annan mening. 
Förordnande till förmån för sambo upphör när samboförhållandet 
upplöses, om det inte av omständigheterna framgår att du har varit 
av annan mening. 

Med make/maka avses här även registrerad partner. 

Barntillägg 
Förmånstagare till varje barntillägg är det barn som tillägget avser. 
Ändring av förmånstagare kan inte göras för barntillägget. 

Särskilt förmånstagarförordnande 
Du kan också välja att göra ett särskilt förmånstagarförordnande. I 
ett sådant förordnande kan du fritt välja vem eller vilka som ska vara 
förmånstagare. Förordnandet kan dock bara göras till fysisk person 
och avser endast grundbeloppet.  

Blankett för särskilt förmånstagarförordnande kan beställas från 
Bliwa eller skrivas ut från www.bliwa.se. Särskilt 
förmånstagarförordnande förfaller vid byte av grupptillhörighet eller 
övergång till fortsättningsförsäkring. 

Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom ett testamente 
eller annan viljeyttring. 

Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller i hela världen oavsett hur lång tid utlandsvistelsen 
varat. 

Anmälan av försäkringsfall 
När ett försäkringsfall inträffar ska den som begär ersättning anmäla 
det till Bliwa så snart som möjligt.  

Blankett för skadeanmälan kan beställas från Bliwa eller Unionen. 

Utbetalning av försäkringsersättning 
Den som gör anspråk på försäkringsersättning ska kunna styrka att 
rätt till ersättning föreligger. De handlingar som Bliwa behöver för att 
utreda försäkringsfallet samt avgöra om och till vem utbetalning ska 
ske, ska skickas till Bliwa på egen bekostnad.  

När försäkringen slutar gälla 
Din försäkring slutar att gälla om någon av följande händelser 
inträffar: 

• du tillhör inte längre den försäkringsberättigade gruppen (till 
exempel om ditt medlemskap upphör eller om du inte längre är 
arbetslös) 

• vid utgången av månaden innan den då du fyller 65 år  

• försäkringen sägs upp av Bliwa eller du som försäkrad väljer att 
avstå från försäkringen 

• gruppavtalet upphör efter uppsägning av Unionen eller Bliwa. 

http://www.ko.se/
http://www.ko.se/
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Efterskydd  
Efterskydd gäller för dig som har varit försäkrad i minst 6 månader 
när försäkringen slutar gälla. Om din försäkring slutar gälla, på grund 
av att du inte längre är gruppmedlem har du ett fortsatt kostnadsfritt 
försäkringsskydd under 3 månader (så kallat efterskydd).  

Efterskydd gäller inte om gruppavtalet helt eller delvis har sagts 
upp eller om du har valt att avstå försäkringen, men fortfarande är 
gruppmedlem. Rätten till efterskydd gäller inte heller om du på annat 
sätt har fått eller uppenbarligen kan få försäkringsskydd av samma 
slag som tidigare. 

Efterskyddet gäller längst till och med månaden före den då du 
fyller 65 år.  

Om du avlider under efterskyddstiden 
Om du avlider under efterskyddstiden betalas grundbeloppet ut till 
den eller de förmånstagare som gällde enligt det 
förmånstagarförordnande som gällde närmast före efterskyddstiden. 

Fortsättningsförsäkring 
Om gruppavtalet mellan Bliwa och Unionen sägs upp slutar också din 
försäkring att gälla. Du får då ett meddelande om det och har rätt att 
ansöka om fortsättningsförsäkring. Du måste ansöka inom 3 månader 
från den dag då gruppförsäkringen upphörde. Du har dock inte rätt till 
fortsättningsförsäkring om du varit försäkrad kortare tid än 6 månader. 
Du har inte heller rätt till fortsättningsförsäkring om du på annat sätt har 
fått, eller uppenbarligen kan få, försäkringsskydd av samma slag som 
tidigare. 

Fortsättningsförsäkringen börjar gälla den dag då efterskyddet 
löpt ut och gäller som längst till och med månaden före den då du 
fyller 65 år. Fortsättningsförsäkringen har andra försäkringsvillkor, 
försäkringsbelopp och premier än gruppförsäkringen.  

Begränsningar i Bliwas ansvar 
Här följer de mest väsentliga begränsningarna i försäkringens 
giltighet och Bliwas ansvar. För en fullständig beskrivning av vilka 
begränsningar som gäller i Bliwas ansvar, se försäkringsvillkoren. 

Upplysningsplikt och oriktiga uppgifter – för dig som försäkrad gäller 
upplysningsplikt och skyldighet att lämna riktiga och fullständiga svar 
på Bliwas frågor. Om du varit anmäld arbetsoförmögen till Bliwa och 
därefter återgår i arbete ska detta omgående meddelas till Bliwa. På 
Bliwas förfrågan ska du också lämna uppgifter till Bliwa om andra 
förhållanden som kan påverka rätten till ersättning från försäkringen. 
Om du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan det 
medföra att försäkringen inte gäller. Läs mer i försäkringsvillkoren. 

Vid politiska oroligheter, krigstillstånd, atomkärnreaktioner, 
terrorhandlingar och andra situationer av force majeure-karaktär är 
Bliwas ansvar begränsat på det sätt som närmare anges i 
försäkringsvillkoren. 

Särskilt om försäkringen 
För vem gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller tidigast från och med 18 års ålder och längst till 
och med månaden innan den då du fyller 65 år eller uppnår annan 
avtalad lägre pensionsålder. 

Försäkringen gäller för arbetslösa medlemmar i Unionen som har 
anmält sin arbetslöshet till Unionen och under försäkringstiden inte 
omfattas av någon tjänstegrupplivförsäkring enligt annat avtal hos Bliwa 
eller annan försäkringsgivare. Se försäkringsvillkoren för definition av 
arbetslös. 

Dessutom gäller försäkringen för arbetslösa medlemmar som avlider 
inom tre månader från arbetslöshetens inträde, även om 
arbetslösheten inte har anmälts till Unionen.  

Engångsbelopp 
Försäkringen innebär att ett engångsbelopp betalas ut till dina 
förmånstagare om du avlider under försäkringstiden. Utbetalningen 
sker i form av ett grundbelopp och eventuellt ett eller flera 

barntillägg. Om du vid dödsfallet omfattas av 
tjänstegrupplivförsäkring enligt avtal hos Bliwa eller annan 
försäkringsgivare utbetalas inte ersättning från denna försäkring. Se 
ovan vem som kan vara förmånstagare. 

Grundbelopp 
Beloppets storlek angivet i antal prisbasbelopp 

Har du vid dödsfallet fyllt  Antal prisbasbelopp 
18 men ej 55 år 6,00 
55 5,50 
56 5,00 
57 4,50 
58 4,00 
59 3,50 
60 3,00 
61 2,50 
62 2,00 
63 1,50 
64 (men ej slutåldern i 
gruppavtalet) 

1,00 

Försäkringens slutålder uppnås vid utgången av månaden före den då 
du fyller 65 år. 

Barntillägg 
Om du efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet ej har fyllt 
20 år, betalas barntillägg ut till varje sådant barn. 

Barntilläggets storlek angivet i antal prisbasbelopp 

Barnets ålder vid dödsfallet Antal prisbasbelopp 
Inte fyllt 17 år  2,00 
Fyllt 17 men inte 19 år 1,50 
Fyllt 19 men inte 20 år 1,00 

Generella bestämmelser 
Skatteregler 
Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229). Det innebär bland annat att utbetald 
försäkringsersättning är skattefri.  

Preskription 
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd 
måste väcka talan mot Bliwa inom 10 år från tidpunkten när det 
förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd 
inträdde. 

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till 
Bliwa inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka 
talan alltid minst 6 månader från det att Bliwa har meddelat sitt 
slutliga ställningstagande till anspråket. 

Om talan inte väcks enligt denna punkt, går rätten till 
försäkringsskydd förlorad. 

Behandling av personuppgifter 
Bliwa värnar om din personliga integritet. All behandling av 
personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning, 
branschgemensamma rekommendationer och Bliwas interna regler. 
På www.bliwa.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Bliwa 
behandlar dina personuppgifter. Där kan du även läsa om vilka 
rättigheter du har gentemot oss. Om du hellre vill ha informationen 
hemskickad till dig ber vi dig kontakta Bliwa. 

Tillämplig lag med mera 
För försäkringen gäller försäkringsrörelselagen (2010:2043), 
försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk lag i övrigt. Bliwa 
tillhandahåller försäkringsvillkor och all annan information på 
svenska. Domstolsprövning av dessa villkor eller av försäkringen i 
övrigt ska ske i Sverige med tillämpning av svensk lag. 
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Om vi inte är överens 
Om du är missnöjd med Bliwas beslut ska i första hand ta kontakt 
med Bliwa.  

• Om du har ett konkret klagomål på ett ärende kan du framställa det 
till Bliwa skriftligt, per telefon, fax eller e-post. Ett klagomål eller en 
begäran om omprövning måste framställas till Bliwa inom 6 
månader från Bliwas slutliga besked i ärendet. Om nya 
omständigheter inträffat omprövar dock Bliwa ett ärende även efter 
att denna frist löpt ut. I första hand vill vi att du kontaktar den som 
har handlagt ditt ärende för en omprövning. Om du därefter 
fortfarande inte är nöjd med handläggarens beslut kan du kontakta 
den som är klagomålsansvarig på Bliwa för en kostnadsfri 
omprövning av ditt ärende. Om du inte är nöjd med Bliwas 
distribution kan du också kontakta klagomålsansvarig eller någon 

annan instans för tvistlösning enligt nedan. Klagomålsansvarig har 
följande kontaktuppgifter:  Bliwa, Klagomålsansvarig, Box 13076, 
103 02 Stockholm eller skicka e-post till: 
klagomalsansvarig@bliwa.se.  

• Allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor kan 
lämnas av Konsumenternas försäkringsbyrå, telefon: 0200-22 58 
00, samt av Konsumentvägledaren i din kommun. 

• Ärenden som innehåller försäkringsmedicinska frågor kan prövas 
av Personförsäkringsnämnden, telefon: 08-522 787 20. 

• Tvister mellan privatpersoner och näringsidkare kan prövas av 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), telefon: 08-508 860 00. 

• En försäkringstvist kan prövas av allmän domstol. Första instans är 
tingsrätt. 

 


