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Sänds till 

Säkra Stenstaden AB 

Brännkyrkagatan 49 

118 22 Stockholm 

 

 

Enkel hälsodeklaration / ansökan Trygghetspaket  

Har du några befintliga sjukdomar behöver vi kompletterande hälsodeklaration innan du kan teckna försäkring. 

För fullständig omfattning, hämta villkoren på http://maleri.sakrast.se 

Försäkringen börjar gälla först vid datum när fullständig ifylld ansökan/godkänd hälsa finns. 

 

Har du under senaste fem åren varit sjukskriven eller arbetsoförmögen (helt eller delvis) mer än 14 

dagar i sträck? 

 

Kontrolleras eller behandlas du för pågående/tidigare sjukdom, skada, kroppsligt fel eller handikapp? 

 

Är du fullt arbetsför (dvs inte sjukskriven) enligt nedan begrepp* ?                  Ja              Nej        

 

Autogiromedgivande 
 

Betalperiod ☐ Månad  ☐ Kvartal        ☐ Halvår       ☐ Helår   

Banknamn          ………………………………………………………………………………… 

Bankkonto          ……………………………………………………………………………… 

                            clearingnummer (4 siffror) + kontonummer, behöver du hjälp se baksidan  

 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro på maleri.sakrast.se  

Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren. 

 

Försäkringen gäller dig med årsomsättning upp till 2 mkr, är fullt arbetsför samt upp till 60 års ålder 

Sänd in till Säkra. Har du frågor kontakta dem som hjälper dig vidare 
 

Företagsnamn 

 

Org nr 

För- och efternamn ägare/försäkrad 

 

Personnummer ägare/försäkrad 

Underskrift 

 

Ort & Datum 

 

Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från 

Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller 

annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att 
lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa 

och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna. Försäkringen gäller inte för dödsfall eller fatal sjukdom som orsakats 

av sjukdom eller annan skada och inte heller för följder av sådana tillstånd som den försäkrade, någon gång under 12-månadersperioden 

närmast innan försäkringen trädde ikraft, hade symptom från, fick vård för eller medicinerat för eller på något sätt borde känt till. 

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se 

kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret.  

Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.  

Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000).  

Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300– ÅÅMMDDXXXX. 

Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. 

PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = 9960. 

http://maleri.sakrast.se/
http://maleri.sakrast.se/

