
   

          
         

 
http://seb.se/privat/pension-och-forsakring/vardforsakringar/vardforsakring 
 
Du som är nyanställd inom MälarEnergi omfattas nu av gruppförsäkring i 
Bliwa! 

Kostnadsfritt försäkringsskydd under dina tre första anställningsmånader. 
Du som är nyanställd och har en tillsvidareanställning, ansluts din första anställningsdag till ett 
premiefritt försäkringsskydd (grundskydd) i Bliwa Livförsäkring (Bliwa). Du omfattas av det 
premiefria grundskyddet i 3 månader under förutsättning att du är fullt arbetsför*. Efter den 
premiefria tiden betalar du premien varje månad genom löneavdrag. Grundskyddet består av 
följande försäkringar:  

Grundskydd   Premie/månad:  – 35år  36-55 år  56-64 år  

Livförsäkring 6 prisbasbelopp     18 kr/mån  30 kr/mån  45 kr/månad 

Sjukförsäkring 1 400 kr/månad   18 kr/mån  30 kr/mån  50 kr/mån 

Olycksfallsförsäkring heltid 20 prisbasbelopp  28 kr/mån  28 kr/mån  28 kr/mån 

Total månadspremie:    64 kr/mån 88 kr/mån 123 kr/mån 
 
1 prisbasbelopp är 2012 44 000 kronor 

Ta del av förköpsinformationen och läs mer om MälarEnergis gruppförsäkring i Bliwa på 
www.bliwa.se/malarenergi580. 

*)För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Om du till någon del är sjukskriven, 
har beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller liknande 
ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta är du inte fullt arbetsför. Har du vilande aktivitetsersättning, vilande tidsbegränsad 
sjukersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta anses du inte vara fullt arbetsför under den tid 
som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande. Om du har beviljats vårdbidrag, har en lönebidragsanställning eller om du av 
hälsoskäl har fått ett anpassat arbete, anses du inte heller vara fullt arbetsför. 
 
Försäkringarna är frivilliga – du kan tacka nej! 
Om du inte vill omfattas av hela eller delar av grundskyddet kan du när som helst säga upp försäkringarna 
till omedelbart upphörande. Inom kort får du ett försäkringsbesked som innehåller viktig information om 
ditt försäkringsskydd samt viktiga begränsningar. I försäkringsbeskedet får du också inloggningsuppgifter 
till Bliwas webbtjänst ”Mitt Bliwa”. På ”Mitt Bliwa” kan du helt eller delvis tacka nej till grundskyddet. I 
försäkringsbeskedet finns ditt kundnummer som du behöver ange om du vill säga upp försäkringarna via 
SMS.  Du kan säga upp grundskyddet genom följande alternativ: 
 

1. Logga in på www.mittbliwa.se och säga upp försäkringsskyddet.  

2. Skicka ett sms till 71550. Skriv ”Bliwa" mellanslag ditt kundnummer OBS glöm inte 
mellanslaget! Via sms är det endast möjligt att säga upp samtliga försäkringar. 

3. Maila till kund@bliwa.se  

4. Fyll i bifogad ”Nej tack” blankett 

OBS! Uppsägning bör göras så snart som möjligt för att undvika felaktigt löneavdrag från 
och med din fjärde anställningsmånad! 
 

http://www.mittbliwa.se/
mailto:kund@bliwa.se


   

 

 
Vill du fortsätta att vara försäkrad, gör så här: 

1. Om du vill behålla ditt försäkringsskydd (grundskyddet) och uppfyller anslutningskraven 
behöver du inte gör någonting. Premien betalas via löneavdrag från och med din fjärde 
anställningsmånad. 

2. Vill du utöka ditt försäkringsskydd, medförsäkra din make/maka/sambo eller försäkra dina 
barn ska du fylla i blanketten ”Ansökan gruppförsäkring”. Ansökan hittar du på 
www.bliwa.se/malarenergi580 

Frågor 
Om du har frågor - kontakta gärna Bliwas kundtjänst, e-post kund@bliwa.se, telefon 08-696 22 80 
eller fax 08-696 22 92. 

 

Vänliga hälsningar 
 
Birgitta Alarik      Marianne Larsson 

Mälarenergi       Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt 
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GRUPPAVTAL 
580 – Mälarenergi 
 

Uppsägning av gruppförsäkring 
 
 

 
Efter de tre premiefria månaderna önskar jag säga upp hela mitt försäkringsskydd som jag 
fått automatiskt genom MälarEnergis gruppförsäkring i Bliwa Livförsäkring. 
 

  Uppsägning av hela gruppförsäkringsskyddet i Bliwa 
 

 
Alternativt 
 

 
Efter de tre premiefria månaderna önskar jag säga upp följande delar i det 
försäkringsskydd som jag fått automatiskt genom MälarEnergis gruppförsäkring i Bliwa 
Livförsäkring. 
 

  Livförsäkring – dödsfallskapital 6 pbb  
 

  Sjukförsäkring 1400 kronor 
 

  Olycksfallsförsäkring 20 pbb 
  
1 prisbasbelopp är 2012 44 000 kronor 

 
 

Underskrift av gruppmedlem 
 

 
 
 
 
 

 

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt     

Box 5125  102 43 STOCKHOLM 
Tfn kundtjänst: 08-696 22 80 

Ort och datum 

 

Personnummer 

Underskrift och namnförtydligande 

 

Telefonnummer dagtid (även riktnummer) 
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