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Rätt försäkringsskydd för privatpersoner 
 - Behöver du komplettera det skydd du har? 
 

Tellus Försäkringsrådgivning är experter på försäkringsskydd för personer 
som bor och arbetar utanför sitt hemland.  

Vi har mångårig erfarenhet av att skapa försäkringspaket bestående av 
pension, sjuklön, läkekostnadsförsäkring och familjepension. Allt anpassat 
efter dig och din familjs situation och de förutsättningar som vi får av er. 

Alternativt om du och din familj redan har ett visst försäkringsskydd genom 
det företag du är anställd av kan vi utvärdera detta försäkringsskydd och föreslå lämpliga kompletteringar. 

 
 

Professionell hjälp för företag med utlandsanställda 
 
I dagens globala affärsvärld, är behovet av att ha personal på 
plats i fjärran länder liksom att ha personal med internationell 
erfarenhet, livsviktig.   

Anställda har också fått en ökad medvetenhet om vilka 
förmåner och villkor som de kan kräva och enbart det faktum 
att man fått en utlandsplacering är inte längre tillräckligt. 
Dessutom har arbetsgivaren ett stort ansvar om den anställde 
och den medföljande familjen inte är skyddade på ett fullgott 
sätt. 

Tellus Försäkringsrådgivning erbjuder kostnadseffektiva och 
riskminimerande tjänster som kan hjälpa dig och ditt företag i arbetet med era utlandsanställda (expatriater).  

 
 

Dra fördel av Tellus kunskap  
 
Tellus har mångårig kunskap av försäkringslösningar för människor som arbetar och bor utanför sitt hemland. 
Det blir inte dyrare för dig som kund att använda Tellus tjänster istället för att gå direkt till försäkringsbolagen. 
Våra kunder får samma produkter och tjänster och i vissa fall bättre villkor och förmåner som Tellus har 
förhandlat sig fram till genom långvarigt arbete med de olika försäkringsgivarna. 
 

 

Välkommen att kontakta oss! 
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Pensionssparande med försäkringsskydd 
Capital Endowment Insurance 
 
 

Pensionsförsäkring är en självklarhet för dem som bor i 

Sverige med allmän tjänstepension, ITPK och kanske något 

privat sparande vid sidan av men det är desto svårare för dem 

som flyttar utomlands och bosätter sig.  

 
 
Det är viktigt att tidigt börja spara till sin pension, desto 
tidigare du börjar avsätta pengar för din pension desto mer 
hinner pengarna växa innan du fyller 65 år. En bra tumregel 
när man inte vet hur mycket pengar man skall avsätta varje månad för sitt pensionssparande är att utgå från den 
lön man tjänar och vilket land man befinner sig i. I Europa får den anställda alltid någon slags 
pensionsavsättning medan man i andra länder inte har någon pensionsavsättning alls d v s nollpensionsland. Man 
brukar säga att man bör avsätta ca 15-20 % av sin lön till sin framtida pension beroende på vilket land man bor i. 
En miljon SEK i pensionskapital vid 65 års ålder ger cirka 5 000 – 5 500 SEK /månad i livsvarig pension.  
 

Försäkringsmoment 
En kapitalförsäkring kan innehålla olika försäkringsmoment beroende på vilket försäkringsbehov som finns.  
 

• Garanterat sparande/pension - här kan man välja mellan traditionell- och fondbaserad 
kapitalförsäkring.  
 

• Livförsäkringsskydd - vid dödsfall utbetalas omedelbart ett försäkringsbelopp till förmånstagaren. 
 

• Premiebefrielse - vid sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycka tar försäkringsbolaget över 
betalningsansvaret av försäkringen tills den försäkrade blir frisk, dock ej längre än till försäkringens 
slutdatum.  

 

Traditionell- eller fondbaserad kapitalförsäkring?  
Vi kan erbjuda både traditionell och fondbaserad försäkring med ett garanterat försäkringsbelopp. Det innebär att 
man alltid får tillbaka mer än insatta premier oavsett hur den ekonomiska marknaden utvecklar sig. Väljer man 
fondbaserad försäkring får man även del av fondernas värdeutveckling men kan aldrig förlora sina insatta 
premier, på grund av det garanterade försäkringsbeloppet, om försäkringen fullföljs till försäkringens slutdatum.  
 

Premiebetalningstid och valuta 
Vi erbjuder försäkringar med både engångsbetald premie eller årlig betald premie. Försäkringarna finns i 
valutorna CHF och EUR.  
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Sjuklöneförsäkring 
Long Term Disability Pension 
 
 

En sjuklöneförsäkring ersätter det inkomstbortfall man kan få vid 

långvarig sjukskrivning på grund av olycka eller sjukdom. När du ska 

flytta utomlands och avsikten är att stanna borta mer än 365 dagar, är 

du enligt försäkringskassan skyldig att skriva ut dig från Sverige. Du 

har då inte längre något skydd om du skulle bli långvarigt sjuk och inte 

kan arbeta kanske på flera månader eller om du har riktig otur, för 

resten av livet. Sjuklöneförsäkringen täcker det inkomstbortfall som kan 

uppstå vid långvarig sjukskrivning.    

  
 
Vi rekommenderar att sjuklönenivån bör motsvara 70 % av din brutto-
lön. Det går att välja en lägre sjuklöneförmån om man önskar.  
 
I sjuklöneförsäkringen som Tellus erbjuder ingår ytterligare tre 
obligatoriska moment, livförsäkring, invaliditetskapital vid olycksfall 
samt premiebefrielse.  
 
 
 
 

Exempel 
Här är ett exempel på vad en sjuklöneförsäkring kan kosta per år.  
   

Sjuklöneförmån i EUR/år  Årlig premie 
10 000 EUR   1 255 EUR * 
20 000 EUR   1 790 EUR * 
30 000 EUR    2 323 EUR * 
 
* Ovanstående premier inkluderar sjuklöneförsäkringen med ovan angiven förmån samt livförsäkring på 

100 000 EUR, Invaliditetsförsäkring på 50 000 EUR och premiebefrielse. (2012 års premiekostnad). 

 

 
 
Vi rekommenderar alla våra kunder att ha denna typ av försäkring då man har valt att skriva ut sig 
från Sverige. Man är då inte längre berättigad att få någon ersättning från Svenska 
Försäkringskassan om man blir sjuk. Därför är det viktigt att ha en sjuklöneförsäkring.   
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Läkekostnadsförsäkring 
Medical Health Insurance  
 
 

Har du tänkt på att din hälsa bör gå före allt annat? 

Har du någonsin funderat över vad som skulle hända med din familj, din 

karriär och din ekonomi om du skulle drabbas av en oväntad sjukdom? Vår 

erfarenhet visar att långvariga sjukdomar kan ha allvarliga ekonomiska 

och sociala konsekvenser. Genom de försäkringsbolag vi samarbetar med 

garanterar vi att de sätter din hälsa före allt annat genom de globala 

nätverk av samarbetspartner, lokala kontor och välrenommerade 

läkarkonsulter som finns upparbetade. 

 
 

Vad är en läkekostnadsförsäkring? 
En läkekostnadsförsäkring ersätter de kostnader som kan uppstå i samband 
med sjukhusvistelse eller läkarbesök. Det är även viktigt att man vet att den 
försäkring man har gäller oavsett val av sjukhus över hela världen om man 
reser mycket. 
 
Vad täcker försäkringen? 
En läkekostnadsförsäkring kan ha väldigt varierande innehåll beroende på hur mycket du som 
försäkrad vill att försäkringen skall täcka. I vissa fall kanske det räcker att försäkringen bara täcker 
sjukhusvistelse och de operationer som kan uppstå, medan det i andra fall krävs att försäkringen 
även skall täcka all kringvård, mediciner, graviditet och resor som kan uppstå. Självklart hjälper 
Tellus dig att få det skydd som passar dina önskemål bäst. 
 

Exempel 
Hospital plan innehåller täckning för sjukhusvård om du hamnar på sjukhus, om du råkar ut för 
någon olycka eller blir allvarligt sjuk eller skall opereras. Försäkringen täcker sjukhuskostnader 
upp till 1,4 miljoner EUR utan självrisk.  
 

Ålder Årlig premie 
25-29 år 1 826 EUR 
30-34 år 2 073 EUR 
35-39 år 2 073 EUR  
 
(2012 års priser) 

 
Om behovet finns kan man även välja att teckna tilläggsmoduler som exempelvis:  

• Olycksfallsförsäkring 

• Livförsäkring  

• Tandförsäkring 
 
Om försäkringen även skall täcka graviditet och förlossning så måste man ta ett högre skydd.  
 

 
 
 


