Tilmelding til Lifeline 60+
Lifeline sundhedsforsikring

Send blanketten til:
Skandia
Postboks 830
7007 Fredericia
Telefon +45 70 12 12 13

Tilmeldingsblanket til oprettelse af Lifeline 60+

Vilkår for tilmelding til Lifeline 60+
Lifeline 60+ er en sundhedsforsikring, som kan tegnes privat af personer i aldersgruppen 60 til 75 år. Lifeline 60+ følger de til enhver tid gældende
forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat. Derudover gælder følgende særlige vilkår for Lifeline 60+ Særvilkårene vil endvidere fremgå af forsikredes police.

Tilmeldingskrav
Lifeline 60+ kan tegnes af personer, der på tegningstidspunktet:
1) er fyldt 60 år, men ikke 75 år, og
2) har en pensionsopsparing i Skandia på minimum kr. 400.000, og
3) opfylder visse helbredskrav.
Punkt 1) og 3) gælder også for en eventuelt medforsikrede.

Helbredskrav
Den forsikrede skal forud for tegningen opfylde følgende helbredskrav for at komme med i sundhedsforsikringen, dvs. kunne svare bekræftende på følgende
spørgsmål:
• Forsikrede er ikke eller har inden for den seneste måned ikke været syg i mere end 14 dage
• Forsikrede har inden for de sidste tre måneder ikke været under udredning og/eller til forundersøgelse hos egen læge eller speciallæge og/eller ikke
er indstillet til operation eller videre forløb
• Forsikrede har ikke søgt om, er eller har været berettiget til offentlig førtidspension
• Forsikrede er ikke indstillet til, er eller har været ansat i fleks- eller skånejob
Forsikringen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor Skandia har accepteret helbredskravene samt modtaget præmien for forsikringen.
Forsikringen kan ikke antages med forbehold eller klausuler. Forsikrede, der ikke opfylder helbredskravene, kan ikke tegne Lifeline 60+
Forsikringen kan tegnes uden helbredskravene opfyldes, hvis forsikrede i forvejen har en eksisterende Lifeline forsikring i Skandia, og Lifeline 60+ tegnes i direkte
forlængelse af denne forsikring uden ophold i forsikringsperioden.

Ophør
Lifeline 60+ ophører for såvel forsikrede samt eventuelt medforsikrede:
• den dag forsikrede fylder 75 år eller dør
• ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikredes opsparing i Skandia bliver mindre end kr. 400.000 som følge af overførsel af opsparingen til andet
pensionsselskab eller pengeinstitut eller som følge af forsikredes hele eller delvise ophævelse (genkøb)
Uanset ovenstående ophører Lifeline 60+ for eventuelt medforsikrede den dag medforsikrede fylder 75 år.

Skandiakoncernen i Danmark består af flere selskaber:
Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR: 20 95 22 37,
Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, CVR-nr. 31 61 38 76 og
Skandia A/S, CVR: 27 19 23 19.
Skandia A/S foretager samlet administration for Skandia Link og Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab.
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1. Oplysninger om rådgiver
Rådgiver:

Agenturnummer:

2. Tilmelding af forsikrede (kræver underskrift nederst på siden)
Navn:

CPR-nummer:

Adresse:

Postnummer:

By og land:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

3. Tilmelding af ægtefælle/samlever (kræver underskrift nederst på siden)
Navn:

CPR-nummer:

Adresse:

Postnummer:

By og land:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

4. Ikrafttrædelse
Sundhedsforsikringen træder i kraft på nedenstående dato, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor Skandia har accepteret helbredskravene samt modtaget præmien
for forsikringen. Indtræder den forsikrede samt ægtefælle/samlever direkte fra Lifeline sundhedsforsikring i Skandia, og uden brudt forsikringsperiode, træder
forsikringen i kraft fra den dato, hvor tidligere forsikring ophører.

Dato:

5. Underskrift og forudsætning for tilmelding
Forsikrede

Eventuelt medforsikrede

Undertegnede erklærer hermed, at jeg:

Undertegnede erklærer hermed, at jeg:

ikke er – eller inden for den seneste måned har været – syg i
mere end 14 dage

ikke er – eller inden for den seneste måned har været – syg i
mere end 14 dage

inden for de sidste tre måneder ikke har været under udredning
og/eller til forundersøgelse hos egen læge eller speciallæge og/
eller ikke er indstillet til operation eller videre forløb

inden for de sidste tre måneder ikke har været under udredning
og/eller til forundersøgelse hos egen læge eller speciallæge og/
eller ikke er indstillet til operation eller videre forløb

ikke har søgt om, er eller har været berettiget til offentlig
førtidspension

ikke har søgt om, er eller har været berettiget til offentlig
førtidspension

ikke er indstillet til, er eller har været ansat i fleks- eller skånejob

ikke er indstillet til, er eller har været ansat i fleks- eller skånejob

Jeg kan ikke svare bekræftende på et eller flere af ovenstående
spørgsmål

Jeg kan ikke svare bekræftende på et eller flere af ovenstående
spørgsmål

Jeg har en eksisterende Lifeline sundhedsforsikring i Skandia

Jeg har en eksisterende Lifeline sundhedsforsikring i Skandia

Dato:

Dato:

Forsikredes underskrift:

Medforsikredes underskrift:
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