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Mandatum Lifes Skyddskonto är en
helt ny typ av lösning då man önskar
säkerställa den ekonomiska tryggheten för företagets personal. Med
hjälp av Skyddskontot får företaget
enkelt ett heltäckande skyddspaket
för hela personalen eller för valda
personalgrupper i händelse av krissituationer i livet.
Skyddskontot lämpar sig väl för att
engagera och knyta de anställda
till företaget. Det är också en bra
fördel vid rekryteringen av nya
medarbetare, eftersom konkurrenskraftiga förmåner och tryggandet
av familjens ekonomi intresserar
de anställda.
Skyddskontot inkluderar skydd i händelse av allvarlig sjukdom, bestående
arbetsoförmåga och dödsfall.
Företaget kan fritt bestämma Skyddskontots saldo och beloppet kan variera
för olika personalgrupper. Skyddspaketet har ett överskådligt pris, som varje
försäkrad kan påverka genom sina egna
sunda levnadsvanor. Skyddets omfattning är alltid på rätt nivå och det finns
ingen risk för över- eller underförsäkring. Företaget drar också nytta av ett
samlat skydd, eftersom Skyddskontot
är en klart förmånligare lösning än
motsvarande separata försäkringsskydd.

Skydd i händelse av
krissituationer i livet
Då barnen i den anställdas familj är
små och bostadslånen är stora, är också
behovet av försäkringsskydd som
störst. Inkomsterna är inte nödvändigtvis ännu som högst och man har kanske
inte heller hunnit lägga undan en slant
på banken. För att trygga familjens
ekonomi är det därför viktigt att
gardera sig med tanke på de allvarligaste personriskerna.

Skyddskontot ger trygghet vid
• dödsfall
• bestående arbetsoförmåga
• allvarlig sjukdom.
I händelse av dödsfall är förmånstagarna i allmänhet arbetstagarens/
nyckelpersonens anhöriga. Vid
bestående arbetsoförmåga och allvarlig
sjukdom står i allmänhet den försäkrade själv som förmånstagare.

Skydd i händelse av
dödsfall
Dödsfallsersättningen hjälper familjen
ekonomiskt, om familjens försörjare
avlider i förtid. Vid dödsfall utbetalas
den avtalade livförsäkringsersättningen
till de anhöriga eller till någon annan
namngiven förmånstagare.
Ersättningen ger de anhöriga tid att
komma över förlusten och sköta nödvändiga arrangemang utan ekonomiska
bekymmer. Tack vare ersättningen kan
exempelvis maken eller makan och
barnen ha möjlighet att bo kvar i
familjens nuvarande hem, sköta banklånen eller betala arvsskatten.

Skydd i händelse av
bestående arbetsoförmåga
Skyddet i händelse av bestående arbetsoförmåga berättigar till engångsersättning, om den försäkrade blir bestående
arbetsoförmögen till följd av sjukdom
eller olycksfall. För att bestående
arbetsoförmåga ska konstateras förutsätts det att arbetsoförmågan har
fortgått i minst ett år utan avbrott.
Då inkomstnivån minskar kan den
försäkrade med hjälp av ersättningen
t.ex. säkerställa amorteringen av lånen,
trygga sin utkomst eller flytta till en
lämpligare bostad med tanke på livssituationen.

Skydd i händelse av
allvarlig sjukdom
Om man drabbas av en allvarlig sjukdom är det viktigt att snabbt få bästa
möjliga vård. Skyddet ersätter de vanligaste allvarliga sjukdomarna, såsom
cancer, hjärtinfarkt och stroke. Mer
ingående uppgifter om de sjukdomar
som ersätts finns i försäkringsvillkoren.
Ersättningen kan exempelvis ge möjlighet att ta ledigt från arbetet, varvid
den som insjuknat i lugn och ro kan
koncentrera sig på att tillfriskna. Med
hjälp av ersättningen är det också
möjligt att snabbt få vård och bereda sig
på kostnader för läkemedel och vård.

Skyddskontots pris
På Skyddskontots pris inverkar utöver
det saldo som valts också de försäkrades ålder, kön samt användningen av
tobaksprodukter. Skyddskontot är
betydligt förmånligare för personer
som inte röker än för rökare. Premierna
stiger under försäkringens giltighetstid
med de försäkrades ålder.

Fråga mer av Mandatum
Lifes kontaktchefer
Mer information om Skyddskontot
och våra övriga lösningar får du genom
att ringa vår kundtjänst på numret
0200 31190 (lna/msa) måndag till torsdag kl. 8–19 och fredagar kl. 8–17 samt
på adressen www.mandatumlife.fi.

Vi rekommenderar
Skyddskontot

Exempel: Skyddskonto för ett sakkunnigföretag

Genom att välja Skyddskontot och ett
tillräckligt stort saldo kan företaget
säkerställa att försäkringsskyddet för
företagets nyckelpersoner och personal
är i skick, om något oförutsätt skulle
inträffa.

Ledning
Skyddskontots saldo 300 000 euro
Nyckelpersoner
Skyddskontots saldo 200 000 euro

Företaget kan förordnas som förmånstagare till en del av ersättningarna
från Skyddskontot. Skyddskontot kan
således vid behov också användas som
ett verktyg för företagets riskhantering.

Personal
Skyddskontots saldo 100 000 euro

Användningen av saldot
i olika situationer
Skyddskontots struktur är enkel: På
Skyddskontot finns en skyddssumma,
dvs. Skyddskontots saldo, vars belopp
företaget kan fastställa fritt (minimibelopp 100 000 euro). Skyddssumman
kan variera för olika personalgrupper.
Skyddens ersättningsbelopp fastställs
enligt följande:
• skydd i händelse av dödsfall: 100 % av
Skyddskontots saldo
• skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga: 50 % av Skyddskontots
saldo
• skydd i händelse av allvarlig sjukdom:
25 % av Skyddskontots saldo.

Utgångsläge
Skyddssaldo 100 000 euro

Ersättning betalas ut för
allvarlig sjukdom

Ersättning betalas ut för
bestående arbetsoförmåga

– Ersättning för allvarlig
sjukdom 25 000 euro
– Återstående skyddssaldo
75 000 euro

– Ersättning för bestående
arbetsoförmåga 37 500 euro
– Återstående skyddssaldo
37 500 euro
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Om ersättning betalas ut från Skyddskontot, sjunker Skyddskontots saldo
med beloppet av den ersättning som
betalats ut. Det skydd från vilket ersättning har betalats ut upphör att gälla.
De relativa andelarna för de skyddssummor som fortsätter att gälla är
oförändrade.

