
Cool Company Scandinavien AB
Tegnérgatan 2 C 1tr
113 58 Stockhom

FÖRSÄKRINGSBESKED

2022-12-19

Här är ditt försäkringsbesked från Movestic

Hej!

På följande sidor kan du läsa mer om din försäkring hos oss. För att hålla dig uppdaterad 
framöver loggar du in på Mina Sidor via movestic.se. Där finns information om ditt sparande, 
dina försäkringar och andra viktiga nyheter.

Om du har frågor om din försäkring är du välkommen att höra av dig till oss på 
kund@movestic.se eller på telefon 08-120 39 320.

Läs mer om tjänstepension och försäkringar för ett hållbart arbetsliv på movestic.se.

Med vänlig hälsning

Movestic Liv & Pension

MOVESTIC LIV & PENSION erbjuder personligt anpassat privat sparande, försäkringsskydd och tjänstepension för 
privatpersoner och för företagare. Vi erbjuder våra produkter och tjänster i kombination med fysisk och digital rådgivning. 
Företaget grundades år 2000 som en del av Kinnevikkoncernen och ägs idag av det brittiska börsnoterade bolaget 
Chesnara Plc.



FÖRSÄKRINGSBESKED

2022-12-19

TFO - Tjänsteförsäkring Olycksfall
I detta försäkringsbesked beskrivs kortfattat vad din försäkring innehåller. Förköpsinformation och fullständiga försäkringsvillkor 
hittar du på movestic.se. Försäkringsbeskedet visar innehållet i din försäkring vid utskriftsdatum. Eventuella framtida ändringar 
som träder ikraft efter utskriftsdatum visas inte i detta försäkringsbesked.

Försäkringsavtal

Avtalsnummer 82014297053 Avtalet tecknat 2015-09-01

Försäkringstagare  Cool Company Scandinavien AB Organisationsnummer 556432-8390

Betalare  Cool Company Scandinavien AB Organisationsnummer 556432-8390

Försäkring
Movestic Tjänsteförsäkring 

Olycksfall
Huvudförfallodag 1 januari

Försäkringen kan lämna ersättning om den försäkrade drabbas av en olycksfallsskada. Försäkringen gäller både under arbetstid 
och under fritid. Detta kan ersättas:

Läke-, tandskade- och reskostnader, vissa merkostnader samt kostnader för rehab och hjälpmedel-
Sveda och värk-
Medicinsk invaliditet-
Ekonomisk invaliditet-
Utseendemässiga skadeföljder-
Dödsfallsersättning-

Dessutom ingår krisförsäkring (psykologsamtal) vid vissa händelser.

Glöm inte att meddela oss om antalet försäkrade (se nedan) har ändrats. Du kan mejla in aktuellt antal försäkrade på 
kund@movestic.se. Ange organisationsnummer och avtalsnummer (se ovan) i mejlet.

Movestic Tjänsteförsäkring Olycksfall

Gäller från och med 2022-12-01

Invaliditet (ekonomisk) 30 pbb

Invaliditet (medicinsk) 30 pbb

Dödsfallskapital 0,5 pbb

Antal försäkrade 542 st

Antal premiebefriade 0 st

Skatteklass K

Årspremie 234 144 kr

Matilda Konkell

Matilda Konkell



FÖRSÄKRINGSBESKED

2022-12-19

FÖRSÄKRINGSTAGARE
Försäkringstagare är den som ingått försäkringsavtalet.

FÖRSÄKRAD
Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkringen gäller.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR
För försäkringen gäller vad som anges i detta försäkringsbesked, 
ansöknings- och riskbedömningshandlingar, produktvillkor för den 
aktuella försäkringsprodukten och vid var tid gällande regler för 
nyteckning och riskbedömning. Fullständiga villkor finner du på 
movestic.se.

PREMIEN
Premien bestäms för ett år i taget. Premien är en riskpremie som 
förbrukas löpande under försäkringstiden.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR
De flesta försäkringar har begränsningar av något slag. Denna 
försäkring gäller inte för olycksfall till följd av vissa särskilt riskfyllda 
aktiviteter såsom vissa extremsporter eller särskilt riskfylld 
yrkesverksamhet. Försäkringen gäller heller inte för olycksfall som 
har samband med missbruk eller överkonsumtion av alkohol eller 
narkotika.
Dessutom finns begränsningar vid skada på grund av 
atomkärnprocess, krig, terrorism och force majeure, om oriktiga 
uppgifter har lämnats när försäkringen tecknades och vid skada 
som uppstått i samband med att den försäkrade utfört brottslig 

handling. Se aktuellt försäkringsvillkor på movestic.se för utförlig 
information.

UNDER FÖRSÄKRINGSTIDEN
Försäkringen gäller under 1 år och förnyas automatiskt med 1 år till 
dess uppsägning sker. Försäkringstagaren har rätt att när som helst 
säga upp försäkringen. Försäkringstagaren är skyldig att under 
försäkringstiden anmäla förändringar som har betydelse för 
försäkringen. Movestic har rätt att säga upp en försäkring vid slutet 
av en premieperiod. Movestic har rätt att ändra försäkringsvillkoren 
och premien vid slutet av en försäkringsperiod. Movestic har även 
rätt att ändra försäkringen, eller säga upp den i förtid, om oriktiga 
eller ofullständiga uppgifter lämnats, eller om premien inte betalas i 
tid.

PRESKRIPTION
Movestic tillämpar preskription enligt lag. Det innebär att den som 
gör anspråk på ersättning ska väcka talan inom tio år från 
tidpunkten för det förhållande som enligt försäkringsvillkoren 
berättigar till ersättning. För försäkringsfall som inträffat före 2015 
gäller andra regler om preskription.

KLAGOMÅL
Om du är missnöjd med Movestics bemötande, service eller 
hantering av frågor som rör din försäkring, bör du i första hand 
kontakta den ansvarige handläggaren eller dennes chef.  Om du 
efter den kontakten fortfarande är missnöjd kan du vända dig till 
Movestics klagomålsansvarige. Uppgift om Movestics 
klagomålsansvarige finns på Movestics hemsida. 



FÖRSÄKRINGSBESKED

2022-12-19

TGL - Tjänstegrupplivförsäkring
I detta försäkringsbesked beskrivs kortfattat vad din försäkring innehåller. Förköpsinformation och fullständiga försäkringsvillkor 
hittar du på movestic.se. Försäkringsbeskedet visar innehållet i din försäkring vid utskriftsdatum. Eventuella framtida ändringar 
som träder ikraft efter utskriftsdatum visas inte i detta försäkringsbesked.

Försäkringsavtal

Avtalsnummer 82014297053 Avtalet tecknat 2015-09-01

Försäkringstagare  Cool Company Scandinavien AB Organisationsnummer 556432-8390

Betalare  Cool Company Scandinavien AB Organisationsnummer 556432-8390

Försäkring
Movestic 

Tjänstegrupplivförsäkring
Huvudförfallodag 1 januari

Om den försäkrade avlider under försäkringstiden kan försäkringen lämna ersättning med ett grundbelopp som tillfaller 
försäkringens förmånstagare. Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp. Om förmånstagare saknas utbetalas 
begravningshjälp till dödsboet.

Om den försäkrade vid dödsfallet har barn under 20 år utbetalas barntillägg till barnen.

I försäkringen ingår även en makeförsäkring som innebär att ersättning kan lämnas om den försäkrades make/maka avlider. 
Ersättning kan utbetalas till den försäkrade och barn under 17 år, om maken/makan inte själv omfattas av 
tjänstegrupplivförsäkring och makarna har barn under 17 år.

Glöm inte att meddela oss om: 
Antalet försäkrade (se nedan) har ändrats.•
Företaget har tecknat kollektivavtal sedan TGL-försäkringen tecknades.•

Du kan mejla in aktuella uppgifter på kund@movestic.se. Ange organisationsnummer och avtalsnummer (se ovan) i mejlet.

Movestic Tjänstegrupplivförsäkring

Gäller från och med 2022-12-01

Försäkringsbelopp 6 pbb

Antal försäkrade 542 st

Antal premiebefriade 0 st

Skatteklass K

Årspremie 253 656 kr

Matilda Konkell



FÖRSÄKRINGSBESKED

2022-12-19

FÖRSÄKRINGSTAGARE
Försäkringstagare är den som ingått försäkringsavtalet.

FÖRSÄKRAD
Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkringen gäller.

FÖRMÅNSTAGARE
Förmånstagare är den eller de som är mottagare av utfallande 
försäkringsbelopp. Den försäkrade kan med ett skriftligt 
förmånstagarförordnande föreskriva att ersättningen ska tillfalla en 
eller flera angivna personer i händelse av den försäkrades dödsfall.

Om giltigt förmånstagarförordnande saknas, tillfaller ersättningen 
följande förmånstagare i tur och ordning:
1) Den försäkrades make/maka, registrerade partner eller sambo.
2) Den försäkrades arsberättigade barn.
3) Den försäkrades arvingar enligt den allmänna arvsordningen.
Kontakta Movestic vid frågor om förmånstagarförordnandet.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR
För försäkringen gäller vad som anges i detta försäkringsbesked, 
ansöknings- och riskbedömningshandlingar, produktvillkor för den 
aktuella försäkringsprodukten och vid var tid gällande regler för 
nyteckning och riskbedömning. Fullständiga villkor finner du på 
movestic.se.

PREMIEN
Premien bestäms för ett år i taget. Premien är en riskpremie som 
förbrukas löpande under försäkringstiden.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR

De flesta försäkringar har begränsningar av något slag. Denna 
försäkring har begränsningar som gäller dödsfall under 
tjänstledighet och dödsfall i samband med deltagande i krig, samt 
om oriktiga uppgifter lämnats när försäkringen tecknades. Se 
utförlig information i aktuellt villkor på movestic.se.

UNDER FÖRSÄKRINGSTIDEN
Försäkringen gäller under 1 år och förnyas automatiskt med 1 år till 
dess uppsägning sker. Försäkringstagaren har rätt att när som helst 
säga upp försäkringen. Försäkringstagaren är skyldig att under 
försäkringstiden anmäla förändringar som har betydelse för 
försäkringen. Movestic har rätt att säga upp en försäkring vid slutet 
av en premieperiod. Movestic har rätt att ändra försäkringsvillkoren 
och premien vid slutet av en försäkringsperiod. Movestic har även 
rätt att ändra försäkringen, eller säga upp den i förtid, om oriktiga 
eller ofullständiga uppgifter lämnats, eller om premien inte betalas i 
tid.

PRESKRIPTION
Movestic tillämpar preskription enligt lag. Det innebär att den som 
gör anspråk på ersättning ska väcka talan inom tio år från 
tidpunkten för det förhållande som enligt försäkringsvillkoren 
berättigar till ersättning. För försäkringsfall som inträffat före 2015 
gäller andra regler om preskription.

KLAGOMÅL
Om du är missnöjd med Movestics bemötande, service eller 
hantering av frågor som rör din försäkring, bör du i första hand 
kontakta den ansvarige handläggaren eller dennes chef.  Om du 
efter den kontakten fortfarande är missnöjd kan du vända dig till 
Movestics klagomålsansvarige. Uppgift om Movestics 
klagomålsansvarige finns på Movestics hemsida.


