Ekonomisk behovsutredning
Grupplivförsäkring över 50 prisbasbelopp
1. Uppgifter om försäkrad
Förnamn och efternamn

Personnummer

Befattning

2. Uppgifter om företaget (anges om ansökan gäller kompanjonförsäkring och nyckelpersonförsäkring)
Företagets namn

Organisationsnummer

Är den försäkrade ägare/delägare i företaget?
Ja

Om "Ja", ange ägandedel i procent samt bolagsform:

Nej

3. Årsinkomst
Aktuell årsinkomst, samt de två föregående åren:
År och inkomst

År och inkomst

År och inkomst

4. Att besvaras (med syfte avses låneskydd, inkomstskydd, kompanjonförsäkring eller nyckelpersonförsäkring)
a)
Försäkringsbolag

Försäkringsbelopp i kr

Teckningsår

Syfte

Försäkringsbolag

Försäkringsbelopp i kr

Teckningsår

Syfte

Försäkringsbolag

Försäkringsbelopp i kr

Teckningsår

Syfte

b) Ange eventuella sökta försäkringar som är under utredning eller som inte beviljats
Försäkringsbolag

Försäkringsbelopp i kr

Ansökningsdatum

Syfte

Försäkringsbolag

Ansökningsdatum

Status
Avslag

Under utredning

Avslag

Under utredning

Försäkringsbelopp i kr

Syfte

Status

c) Beskriv kort bakgrunden till sökt försäkring och valet av försäkringsbelopp

5. Försäkringens ändamål (det räcker att endast skicka med sida 1 och det avsnitt som avser ditt val enligt nedan)
Låneskydd (se avsnitt A på sidan 2) Inkomstskydd/

Kompanjonförsäkring (se avsnitt C på sidan 4)

Familjeskydd (se avsnitt B på sidan 3)

Nyckelpersonförsäkring, sk "Keyman" (se avsnitt D på sidan 5)
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A. Låneskydd (nedanstående frågor skall besvaras om försäkringens ändamål är att återbetala hela eller delar av lån i den försäkrades dödsbo)
1. Långivare

Lånebelopp i kronor

Amorteringstid

Lånets ränta i procent

Lånets begynnelsedag

2. Beskriv lånets ändamål

3. Är låneskyddet en förutsättning för beviljande av lånet?
Ja

Nej

4. Säkerhet för lånet?

5. Kommer försäkringen att vara pantsatt som säkerhet för lånet?
Ja

Nej

Ja

Nej

6.

7. Ange övriga låntagare
Förnamn och efternamn

Personnummer

Del av lånet i procent

Förnamn och efternamn

Personnummer

Del av lånet i procent

Förnamn och efternamn

Personnummer

Del av lånet i procent

Förnamn och efternamn

Personnummer

Del av lånet i procent

Underskrift av försäkrad
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga.
Ort

Datum

Telefonnummer (även riktnr)

Underskrift

Namnförtydligande

Personnummer

Blanketten skickas till: Säkra Direkt AB, Box 3098, 550 03 Jönköping
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B. Inkomstskydd/Familjeskydd (nedanstående frågor skall besvaras om försäkringens ändamål är att skydda efterlevande för förlust av den
försäkrades framtida inkomst vid dödsfall)
1. Ange relation/släktförhållande till Förmånstagare/försäkrad (vid försäkring på annans liv) och dess relation till försäkringstagaren?

2. Den försäkrades skattepliktiga förmögenhet:
Summa i kronor:

3. Familjesituation:
Civilstånd:

Antal barn:

Ålder på barnet/barnen:

Underskrift av försäkrad
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga.
Ort

Datum

Telefonnummer (även riktnr)

Underskrift

Namnförtydligande

Personnummer

För anställd samt företagare i annan bolagsform än aktiebolag:
Bifoga kopia av senast självdeklarationen.
Om det sökta försäkringsbeloppet är SEK 20 000 000 kr eller mer skall den försäkrades självdeklaration för de tre senaste åren
bifogas.
För företagare i nyetablerat aktiebolag:

För företagare i icke nyetablerade aktiebolag:
Bifoga kopia av senaste årsredovisningen.

Blanketten skickas till: Säkra Direkt AB, Box 3098, 550 03 Jönköping
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C. Kompanjonförsäkring (nedanstående frågor skall besvaras om försäkringens ändamål är att skydda den försäkrades kompanjoners
ekonomiska ställning vid dödsfall)
1. Ange ägarfördelning i företaget:
Förnamn och efternamn på ägare

Personnummer

Delägarskap i procent

Förnamn och efternamn på ägare

Personnummer

Delägarskap i procent

Förnamn och efternamn på ägare

Personnummer

Delägarskap i procent

Förnamn och efternamn på ägare

Personnummer

Delägarskap i procent

2. Tecknas försäkring på samtliga delägare
Ja

Nej

Om "Nej", ange anledning

Underskrift av försäkrad
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga.
Ort

Datum

Telefonnummer (även riktnr)

Underskrift

Namnförtydligande

Personnummer

För anställd samt företagare i annan bolagsform än aktiebolag:
Bifoga kopia av senast självdeklarationen.
Om det sökta försäkringsbeloppet är SEK 20 000 000 kr eller mer skall den försäkrades självdeklaration för de tre senaste åren
bifogas.
För företagare i nyetablerat aktiebolag:

För företagare i icke nyetablerade aktiebolag:
Bifoga kopia av senaste årsredovisningen.

Blanketten skickas till: Säkra Direkt AB, Box 3098, 550 03 Jönköping
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D. Nyckelpersonförsäkring, sk "Keyman" (nedanstående frågor skall besvaras om försäkringens ändamål är att skydda företagets förlust av
den framtida inkomstförmågan vid den försäkrades dödsfall)
1. Finns ett styrelsebeslut för tecknande av sökt försäkring?
Ja

Nej

2. Beskriv hur försäkringssumman beräknats?

3. På vilket sätt anses den försäkrade vara en nyckelperson i företaget?

Underskrift av försäkrad
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga.
Ort

Datum

Telefonnummer (även riktnr)

Underskrift

Namnförtydligande

Personnummer

För anställd samt företagare i annan bolagsform än aktiebolag:
Bifoga kopia av senast självdeklarationen.
Om det sökta försäkringsbeloppet är SEK 20 000 000 kr eller mer skall den försäkrades självdeklaration för de tre senaste åren
bifogas.
För företagare i nyetablerat aktiebolag:

För företagare i icke nyetablerade aktiebolag:
Bifoga kopia av senaste årsredovisningen.

Blanketten skickas till: Säkra Direkt AB, Box 3098, 550 03 Jönköping
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