
Ömsen Liv

LIVFÖRSÄKRING 

Livförsäkring  
– även om allt är bra just nu

Om du är säker på att allt också kommer att vara bra i fortsättningen, 
är en livförsäkring ingenting för dig. Men om du vill ge din familj  

en ekonomisk trygghet i fall att det allra värsta skulle hända,  
tecknar du en livförsäkring. 



Var förutseende
Även om det inte är trevliga saker att tänka på, är det 
alldeles självklart att din inkomst faller bort om du dör. 
Samtidigt bibehålls din familjs utgifter på nästan  samma 
nivå. Det här skulle leda till omedelbara ekonomiska 
svårigheter för familjen, framför allt om ni har lån och 
små barn. Som tur är ger en livförsäkring det ekonomiska 
stöd familjen behöver för att klara av vardagens ekono
miska utmaningar på bästa möjliga sätt.

En liten summa nu - ett stort stöd  
om det värsta skulle hända
Mot en liten summa varje månad kan du ge din familj 
ekonomisk trygghet, ifall du inte längre finns. Den månat
liga kostnaden är inte alls så stor som du kanske har trott.

Försäkringspremien bestäms enligt ålder och försäk
ringssumma. Nedan hittar du prisexempel avrundade till 
närmaste euro.

Ålder 31.12

Försäkringssumma 50 000 € 

Månadspremie 

30 7 €

35 8 €

40 10 €

45 14 €

För att trygga familjens ekonomi vid dödsfall ska döds
fallssumman motsvara:

• Familjens lånebelopp.

• Försörjarens nettoinkomst för ett år.

• 20 000 euro per barn som ska försörjas.

Livförsäkring åt båda föräldrarna
Privatpersoner kan teckna livförsäkringen med par
förmån. Försäkringarna beviljas som två separata liv
försäkringar, och en eventuell dödsfallsumma betalas från 
båda försäkringarna. Försäkringarnas försäkringssumma 
behöver inte vara lika stor. Premierna för livförsäkringar 
med parförmån är 20 % billigare än försäkringar som du 
tecknar separat.

Vi hjälper dig gärna och ger dig en offert med den försäk
ringssumma du önskar. 

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