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Förköpsinformationen innehåller översiktlig 
och allmän information om fortsättnings-
försäkring för dig som inte längre kan vara 
försäkrad i en gruppförsäkring i Bliwa som 
innehåller livförsäkring - olycksfall. I förköps-
informationen framgår den information som 
Bliwa enligt lag ska lämna innan en försäk-
ring tecknas. Fullständiga försäkringsvillkor 
(Försäkringsvillkor fortsättningsförsäkring 
livförsäkring - olycksfall FLO:1) kan skrivas ut 
från www.bliwa.se eller beställas från Bliwa.

Allmänt om försäkringen

RÄTTEN ATT TECKNA FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING
Bliwas fortsättningsförsäkring är en försäkring som bara 
kan tecknas av den som tidigare, under minst 6 månader, 
har varit försäkrad i en gruppförsäkring i Bliwa, innehål-
lande livförsäkring - olycksfall och där försäkringen har 
upphört på grund av att anställningen hos den arbetsgiva-
re eller medlemskapet i den organisation som har tecknat 
gruppavtalet har upphört. Om du kan ansluta dig till en 
ny gruppförsäkring, kan du bara teckna fortsättningsför-
säkringen i den mån din nya gruppförsäkring ger ett lägre 
skydd än den tidigare gruppförsäkringen i Bliwa.

Du kan teckna Bliwas fortsättningsförsäkring inom 3 
månader från den dag då din tidigare gruppförsäkring 
upphörde. Om du har omfattats av gruppförsäkringen i 
minst 6 månader omfattas du av ett förlängt försäkrings-
skydd, så kallat efterskydd under dessa 3 månader.

Fortsättningsförsäkringen ger dig ett försäkringsskydd 
fram till dess du på nytt kan ansluta dig till en gruppför-
säkring eller då du uppnår fortsättningsförsäkringens 
slutålder. Om din make/maka, registrerade partner eller 
sambo var medförsäkrad i den tidigare gruppförsäkring-
en kan även han eller hon teckna fortsättningsförsäkring-
en. Fortsättningsförsäkringen kan bara tecknas inom 3 
månader från den dag då den tidigare gruppförsäkringen 
upphörde. Fortsättningsförsäkringen tecknas utan häl-
sokrav och gäller längst till och med det år du fyller 65 år, 
under förutsättning att premien betalas. En förutsättning 
för att kunna teckna fortsättningsförsäkring är att du är 
stadigvarande bosatt i Sverige.

VILKET SKYDD GER FÖRSÄKRINGEN?
Fortsättningsförsäkringen kan endast bestå av den eller 
de försäkringar och högst de försäkringsbelopp som du 
tecknat i din tidigare gruppförsäkring. 

Försäkringsbelopp uttrycks i prisbasbelopp. Prisbasbe-
loppet fastställs av regeringen varje år och speglar prisut-
vecklingen i Sverige. 

FÖRSÄKRINGSGIVARE
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, organisationsnummer 
502006-6329 (Bliwa) är försäkringsgivare för försäkringen. 
Bliwa är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär 
att bolaget ägs av försäkringstagarna. Det innebär i sin 
tur att försäkringstagarna har rätt till återbäring av det 
överskott som eventuellt uppstår i Bliwas verksamhet. 
Läs mer under Fördelning av överskott samt förlusttäck-
ning. Bliwa har sitt säte i Stockholm. Bliwas försäkrings-

verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen med 
postadress Box 7821, 103 97 Stockholm. Besöksadress: 
Brunnsgatan 3, Stockholm. E-postadress: finansinspek-
tionen@fi.se. Telefonnummer 08-408 980 00. Webbadress: 
www.fi.se. Bliwas marknadsföring står under tillsyn av 
Konsumentverket med postadress Box 48, 651 02 Karl-
stad. Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A. E-postadress: 
konsumentverket@konsumentverket.se. Telefonnummer 
0771 -42 33 00. Webbadress: www.ko.se. Information om 
Bliwas ekonomiska ställning kan erhållas genom Bliwas 
senast fastställda årsredovisning. Årsredovisningen finns 
tillgänglig på Bliwas hemsida www.bliwa.se och kan 
också beställas efter annan kontakt med Bliwa. Bliwas 
kontaktuppgifter finns på folderns baksida.

FÖRSÄKRINGSAVTALET
Rätten till fortsättningsförsäkring har sin grund i det 
gruppavtal som du omfattades av när du ingick din tidi-
gare gruppförsäkring. Avtalet om fortsättningsförsäkring 
omfattar även din ansökan om sådan försäkring, det för-
säkringsbesked som Bliwa utfärdar när försäkringen har 
tecknats och Bliwas fullständiga försäkringsvillkor för 
fortsättningsförsäkring. 

FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD
Det är du som tecknar fortsättningsförsäkringen som 
är försäkringstagare. Det är också du som är försäkrad, 
det vill säga det är ditt liv och/eller din hälsa som försäk-
ringen gäller. 

EFTERSKYDD I TIDIGARE GRUPPFÖRSÄKRING
Om du omfattats av den tidigare gruppförsäkringen i 
minst 6 månader har du under 3 månader från den dag 
då denna upphör ett kostnadsfritt efterskydd. Efterskyd-
det har då samma omfattning som din tidigare grupp-
försäkring under förutsättning att du inte uppnår den 
slutålder som gällde i din tidigare gruppförsäkring under 
efterskyddstiden. Rätten till efterskydd gäller dock inte 
om det tidigare gruppavtalet helt eller delvis sagts upp 
eller om du själv har valt att säga upp försäkringen men 
fortfarande är kvar i den försäkringsberättigade gruppen. 
Rätten till efterskydd gäller inte heller om du på annat 
sätt har fått eller uppenbarligen kan få försäkringsskydd 
av samma slag som tidigare.

ANSÖK OM FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING INOM 3 MÅNADER
Du som vill teckna fortsättningsförsäkringen måste 
skicka in en ansökan till Bliwa inom 3 månader från den 
dag då din tidigare gruppförsäkring upphörde. Fortsätt-
ningsförsäkringen börjar då gälla tidigast från och med 
den dag då efterskyddet i den tidigare gruppförsäkringen 
löpte ut.

Om du inte själv har betalat in premierna för din tidigare 
gruppförsäkring direkt till Bliwa (utan exempelvis via 
löneavdrag) gäller för vissa gruppavtal att gruppföre-
trädaren på det företag/den organisation som tecknade 
gruppavtalet om den tidigare gruppförsäkringen med 
Bliwa måste bekräfta till Bliwa vilka försäkringar du och 
eventuell medförsäkrad har haft. Din gruppföreträdare 
kan informera dig om vad som gäller enligt ert gruppav-
tal. Plats för bekräftelse av gruppföreträdaren finns på 
ansökningsblanketten. Om du själv har betalat premierna 
direkt till Bliwa behövs inte denna bekräftelse.  

PREMIE
Priset för försäkringen, premien, beräknas och fastställs 
av Bliwa för ett år i taget och justeras i samband med att 
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prisbasbeloppet höjs. Skadeutvecklingen och åldersför-
delningen bland de försäkrade kan också påverka den 
framtida premien.

Månadspremien för försäkringen är 100 kronor 2016.

Premiebefrielse
Om din tidigare gruppförsäkring omfattade premiebe-
frielse vid långvarig arbetsoförmåga, kan du välja att ha 
kvar premiebefrielse i din fortsättningsförsäkring.

PREMIEBETALNING
På ansökningsblanketten väljer du hur du vill betala för-
säkringen. Du kan betala på något av följande sätt:

• Med inbetalningskort som du får halvårsvis (betalning i 
december och juni). 

• Genom autogiro, det vill säga automatisk överföring 
från ett personligt bankkonto, en gång i månaden eller 
en gång per halvår. Om du vill betala genom autogiro 
ska du fylla i kontonummer och underteckna Medgivan-
de om uttag på anmälningsblanketten.

Du är skyldig att börja betala premien för försäkringen 
3 månader efter den månad då den tidigare gruppför-
säkringen upphörde. Om du inte gör det har Bliwa rätt 
att säga upp försäkringen med en uppsägningstid på 14 
dagar.

FÖRSÄKRINGSTID
Om ansökan om fortsättningsförsäkring gjordes i rätt tid 
(se Rätten att teckna fortsättningsförsäkring) börjar för-
säkringen gälla dagen efter den dag då efterskyddet i den 
tidigare gällande gruppförsäkringen löpte ut. Försäkring-
en gäller därefter till närmast följande årsskifte. Om för-
säkringen inte sägs upp, förnyas den årsvis från och med 
den 1 januari varje år. Försäkringstiden löper alltså med 1 
år i taget. Nya försäkringsvillkor kan komma att gälla från 
och med den dag försäkringen förnyas. Se vidare under 
Ändring av försäkringsvillkor.

NÄR FÖRSÄKRINGEN UPPHÖR
Försäkringen gäller längst till och med det år du fyller 65 
år. 

Fortsättningsförsäkringen kan dock upphöra att gälla 
efter uppsägning. Som försäkrad kan du när som helst 
säga upp försäkringen. Bliwa har rätt att säga upp försäk-
ringen om premien inte betalas i rätt tid (se Premiebe-
talning) eller om du som försäkrad har lämnat oriktiga 
eller ofullständiga uppgifter (se Begränsningar i Bliwas 
ansvar).

VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Livförsäkring-olycksfall gäller om du avlider utomlands, 
oavsett hur länge utlandsvistelsen varat.

Premiebefrielse gäller för arbetsoförmåga som du drab-
bas av under vistelse i Norden. Premiebefrielse gäller 
även för arbetsoförmåga, sjukdom och olycksfall som du 
drabbas av vid vistelse utanför Norden, men bara om vis-
telsen inte har varat längre tid än 12 månader. Se vidare i 
försäkringsvillkoren.

Särskilt om försäkringsskyddet

LIVFÖRSÄKRING - OLYCKSFALL 
Försäkringen innebär att ett försäkringsbelopp betalas 
ut till dina förmånstagare om du avlider till följd av ett 

olycksfall under försäkringstiden. I ansökningshandling-
arna kan du se vilka försäkringsbelopp du kan välja mel-
lan och vad försäkringen kostar.

Definition av olycksfallsbegreppet
För att en händelse ska betraktas som en olycksfallsskada 
och kunna ge rätt till ersättning måste bland annat samt-
liga dessa grundläggande krav vara uppfyllda:

Kroppsskada – Händelsen måste ha medfört en kropps-
skada som leder till att du avlider.

Yttre händelse – Skadan måste ha orsakats av en yttre 
händelse. 

Plötslig händelse – Skadan måste ha inträffat plötsligt. En 
skada som har uppkommit efter överansträngning anses 
därför inte vara en olycksfallsskada.

Ofrivillighet – Skadan måste ha drabbat dig ofrivilligt. 
Den som avsiktligt skadar dig själv eller som visat uppen-
bar likgiltighet inför risken att bli skadad anses du inte 
vara drabbad av ett olycksfall. 

Vad är inte olycksfall?
En inre skada som exempelvis en hjärtinfarkt är inte ett 
olycksfall. Som olycksfall räknas till exempel inte heller 
kroppsskada som har uppkommit genom: 

•  överansträngning eller sjukliga förändringar

• smitta genom bakterier, virus, eller annat smittämne, 
smitta eller förgiftning av mat eller dryck eller överkäns-
lighetsreaktion

• användning av medicinska preparat, ingrepp, behand-
ling eller undersökning som inte beror på en olycksfalls-
skada som omfattas av denna försäkring

• kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreak-
tion).

Förutsättning för ersättning
Den som gör anspråk på ersättning ska styrka att döds-
fallet är följd av ett olycksfall. Dödsfallet ska ha inträffat 
inom 1 månad från tidpunkten för olycksfallet och måste 
vara en direkt följd av olycksfallet. Om du till följd av 
olycksfallet befinner dig i varaktigt medvetslöst tillstånd 
eller om livsuppehållande behandling pågår, med exem-
pelvis respirator, förlängs tidsperioden med lika lång tid 
som medvetslösheten varar eller behandlingen pågår. 

Om du avlider efter ett olycksfall beroende på ett kropps-
fel som antingen redan fanns vid tidpunkten för olycksfal-
let eller som har tillstött senare och som inte har samband 
med olycksfallet, lämnas ingen ersättning från försäk-
ringen. Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring 
samt lyte och men.  

Anmälan av försäkringsfall och begäran om utbetalning 
av ersättning ska ske snarast. Anmälan görs på Bliwas 
hemsida eller på blankett som tillhandahålls av Bliwa. De 
handlingar och övriga upplysningar som Bliwa anser är 
av betydelse för bedömningen av rätten till försäkrings-
ersättning ska lämnas utan kostnad för Bliwa. Detsamma 
gäller eventuell översättning till svenska av handlingar 
som är av betydelse för handläggningen av ärendet. Om 
Bliwa begär det ska även medgivande lämnas så att Bliwa 
kan hämta in upplysningar från förmånstagaren, försäk-
ringstagaren, arbetsgivaren, läkare, sjukhus, annan vård-
inrättning, Försäkringskassan eller annan försäkringsin-
rättning. Läs mer i försäkringsvillkoren.
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Övriga gemensamma  
bestämmelser

FÖRMÅNSTAGARE
Förmånstagare till belopp som betalas ut på grund av den 
försäkrades dödsfall, är:

• i första hand den försäkrades make/maka eller sambo

• i andra hand den försäkrades samtliga arvsberättigade 
barn

• i tredje hand den försäkrades arvingar.

Du har rätt att skriva ett eget förmånstagarförordnande, 
som ska skickas till Bliwa eller till den Bliwa anvisar. 
Blankett för Särskilt förmånstagarförordnande kan 
beställas från Bliwa eller skrivas ut direkt från webb-
platsen www.bliwa.se. I förmånstagarförordnandet kan 
du fritt välja vem/vilka som ska vara förmånstagare. Ett 
förmånstagarförordnande kan ändras när som helst. Ett 
förmånstagarförordnande kan inte ändras genom testa-
mente.

Tänk på att om du tidigare har skickat in ett ändrat för-
månstagarförordnande för din tidigare gruppförsäkring, 
så gäller inte detta för fortsättningsförsäkringen.

BEGRÄNSNINGAR I BLIWAS ANSVAR

Oriktiga uppgifter
Som försäkringstagare och försäkrad har du upplysnings-
plikt och är skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar 
på Bliwas frågor. Om du har lämnat oriktiga eller ofull-
ständiga uppgifter kan det medföra att försäkringen inte 
gäller. Se vidare i försäkringsvillkoren. 

Andra begränsningar i giltigheten 

• Om du genom grov vårdslöshet, med uppsåt, eller till 
följd av påverkan av alkohol har framkallat ett försäk-
ringsfall eller förvärrat följderna av det, kan ersättning-
en sättas ned. Läs mer i försäkringsvillkoren.

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

• Vid vistelse utanför Norden gäller vissa begränsningar 
iför försäkringen, se försäkringsvillkoren för fullständig 
information. 

SKATTEREGLER
Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskat-
telagen. Det innebär bland annat att försäkringsbelopp 
som betalas ut är fria från inkomstskatt och att premien 
för försäkringen inte är avdragsgill. 

FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT SAMT FÖRLUSTTÄCKNING
Om det uppstår överskott i Bliwas försäkringsverksamhet 
ska årsvinsten avsättas till en så kallad konsoliderings-
fond. Allt överskott måste dock inte avsättas till kon-
solidering utan kan fördelas ut till försäkringstagarna. 
Det sker i så fall genom återbäring, i form av framtida 
premiesänkningar. Om ett underskott skulle uppstå i 
verksamheten kan uttag göras ur Bliwas konsoliderings-
fond för att täcka förlusten. Beslut om uttag ur konsoli-
deringsfonden för förlusttäckning, eller för återbäring av 
överskott fattas av Bliwas bolagsstämma i enlighet med 
Bliwas bolagsordning samt Bliwas, vid var tid gällande 
försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt 
beräkningsunderlag. 

Enligt Bliwas bolagsordning kan konsolideringsfonden 
användas för förlusttäckning, för tilldelning av återbä-
ring till försäkringstagarna eller för att lämna gåvor till 
allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål. Bolag-
sordningen kan komma att ändras i framtiden både när 
det gäller rätten till överskott och konsolideringsfondens 
användning.

ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOR
I samband med att försäkringen förnyas (se Ändring av 
försäkringsvillkor ovan) har Bliwa rätt att tillämpa nya 
eller ändrade försäkringsvillkor samt höja eller sänka 
premien. Information om ny premie och nya villkor 
skickas ut senast i samband med att försäkringen förnyas. 
Bliwa kan också komma att ändra försäkringsvillkoren 
under försäkringstiden. Detta gäller dock bara om änd-
ringen behövs på grund av försäkringens art eller av 
någon annan särskild omständighet, som till exempel 
ändrad lag, lagtillämpning eller myndighets föreskrift. 

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 gent-
emot oss. Om du hellre vill ha informationen hemskickad 
till dig ber vi dig kontakta Bliwa.

PRESKRIPTION
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäk-
ringsskydd måste väcka talan mot Bliwa inom 10 år från 
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsav-
talet berättigar till sådant skydd inträdde.

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt 
anspråket till Bliwa inom den tid som anges i första styck-
et, 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 för-
säkringsskydd förlorad.

TILLÄMPLIG LAG MED MERA
För försäkringen gäller försäkringsavtalslagen (2005:104) 
och svensk lag i övrigt. Bliwa tillhandahåller försäkrings-
villkor och all annan information, såväl muntlig som 
skriftlig, på svenska. Tvist med anledning av dessa villkor 
eller av försäkringen i övrigt ska ske i Sverige med till-
lämpning av svensk lag.

ÅNGERRÄTT
Om du har tecknat en försäkring har du rätt att frånträda 
försäkringsavtalet (ångerrätt) inom 30 dagar från den dag 
då du fick försäkringshandlingarna och information om 
att försäkringsavtalet börjat gälla. Om du vill utnyttja din 
ångerrätt ska du meddela detta till Bliwa. Du har också 
rätt att när som helst säga upp en frivillig försäkring. Du 
är alltid skyldig att betala premie för den tid försäkringen 
har gällt.

OM BLIWAS FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION
Bliwas försäkringar kan distribueras av Bliwa eller en 
annan distributör som Bliwa anlitat för att sköta distri-
butionen. Den som distribuerar försäkringen ska lämna 
information om distributionen till kunden. Nedanstående 



information gäller därför i de fall Bliwa är distributör av 
försäkring. 

Namn på anställd som deltagit i distributionen
Distribution av försäkring till fysiska personer sker nor-
malt digitalt eller via blankett, det vill säga utan direkt 
biträde av en anställd. Distribution av försäkring till juri-
diska personer kan ske digitalt, via blankett eller genom 
kontakt med en anställd på Bliwa. Namnet på en sådan 
anställd framgår i förekommande fall av försäkringsavta-
let eller meddelas separat i samband med avtalets ingå-
ende.

Rådgivning
Bliwa tillhandahåller inte rådgivning till enskilda indivi-
der avseende försäkring.

Information om ersättning
Ersättning utgår inte till Bliwas anställda till följd av dist-
ribution av enskilda försäkringsavtal.

OM VI INTE ÄR ÖVERENS
Om du är missnöjd med Bliwas beslut ska du 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. I första hand vill vi att du kontaktar den som har 
handlagt ditt ärende för en omprövning. Om du därefter 

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt 
Box 13076, 103 02 Stockholm
Telefon: 08-696 22 80 
E-post: kund@bliwa.se, www.bliwa.se

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 klago-
målsansvarig eller någon annan instans för tvistlösning 
enligt nedan. 

Klagomålsansvarig
Bliwa, Klagomålsansvarig, Box 13076, 103 02 Stockholm 
eller skicka e-post till: klagomalsansvarig@bliwa.se. Bliwa 
behandlar klagomål snabbt och lämnar dig besked om 
hur ditt klagomål kommer att hanteras inom 2 veckor. 

Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäk-
ringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon: 
0200-22 58 00, samt av Konsumentvägledaren i din kom-
mun.

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

Tvister som rör privatpersoner kan prövas av Allmänna 
Reklamationsnämnden (ARN), telefon: 08-508 860 00.
En försäkringstvist kan prövas av allmän domstol. Första 
instans är tingsrätt.


