Aktia Henkilöturva
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGSKUNDER

Aktia
Personskydd
Livförsäkring
Bestående arbetsoförmåga
Temporär arbetsoförmåga
Allvarlig sjukdom

1 (2)

402r 11/2022

Aktia Personskydd

1 (2)

Aktia Personskydd tryggar företagets och företagarens ekonomi också under
svåra tider. Om företagets eller förtagarens intäkter minskar till följd av oförutsedda
händelser, t.ex. på grund av dödsfall, sjukdom eller olycksfall, hjälper Aktia
Personskydd att trygga utkomsten för företaget och företagaren samt dennes
närmaste. Arbetstagare kan engageras genom att försäkra företagets hela personal
eller endast en viss personalgrupp.
Livförsäkring

Bestående arbetsoförmåga

Ekonomiskt skydd i händelse av dödsfall

Ekonomiskt skydd när du får invalidpension

Har du funderat över hur dina närmaste skulle klara sig
om du plötsligt avlider? Företagarens livförsäkring är ett
viktigt skydd för företagarens familj.

Om du inte återgår till arbetet efter sjukledigheten, utan
du konstateras vara bestående arbetsoförmögen, är du
berättigad till invalidpension. Invalidpensionen är betydligt
mindre än din inkomst när du arbetar.

Med en livförsäkring tryggar du ekonomin för dina
närmaste. Ersättningsbeloppet kan också användas
för att trygga företagsverksamhetens kontinuitet,
exempelvis för att säkerställa inlösen av en bolagsandel,
för betalning av företagets lån eller för att söka en ny
ägare till företaget. Storleken på livförsäkringsskyddet
väljs enligt företagets behov och din livssituation.

FÖRETAGARE OCH FÖRETAGSKUNDER

Försäkring gällande bestående arbetsoförmåga ger
ekonomiskt skydd. Engångsersättningen hjälper dig och
företaget att anpassa sig till den nya livssituationen.
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Temporär arbetsoförmåga

Allvarlig sjukdom

Ekonomiskt skydd under sjukledigheten

Ekonomiskt skydd för betalning av
vårdkostnader

Grunden för sjukdagpenningen som FPA betalar
är för företagarens del den meddelade FöPLarbetsinkomsten, men sjukdagpenningen som utbetalas
för tiden av arbetsoförmåga är betydligt lägre än FöPLarbetsinkomsten.
Du kan trygga din ekonomiska situation i händelse av en
lång sjukledighet genom att teckna en försäkring gällande
temporär arbetsoförmåga. Skyddets storlek beräknas
enligt dina arbetsinkomster och med ersättningen kan du
ersätta förlorade inkomster.

Om du insjuknar allvarligt, är det viktigt att du snabbt
får bästa möjliga vård. Sjukdagpenningen motsvarar inte
arbetsinkomsterna och räcker inte till för att täcka de
ökade utgifterna.
Engångsersättningen som utbetalas från försäkringen
hjälper dig med omedelbara kostnader som orsakas av en
allvarlig sjukdom.

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket försäljaren fungerar som ombud. Bekanta dig med produktfakta och försäkringsvillkore.
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