
Uppgifterna skall personligen lämnas av den som skall försäkras. De skall ligga till grund för försäkringsavtalet. Oriktig eller ofullständig uppgift kan medföra att försäkringen blir ogiltig. 
Varje fråga skall besvaras. Försäkringen gäller endast för sjukdomar och åkommor som debuterat efter det att försäkringen beviljats. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

Grupptillhörighet Försäkringsnr

Försäkringssökande
Försäkrad persons för- och efternamn Personnr

Bostadsadress Postnr Ortnamn

Yrke eller sysselsättning Telefon, bostad Telefon, arbete

Företagets namn Org nr

Är ni inskriven i svensk försäkringskassa?

� Ja � Nej

Skickas till: Arctic, Box 5082, 121 16 Johanneshov

HÄLSODEKLARATION

1 (2)

Hälsodeklaration Komplettering kan göras på separat bilaga
1 Längd i cm (utan skor) 2 Vikt i kg (utan kläder) 3 Röker ni? � Ja � Nej

Hur mycket per dag/vecka?

4 Har ni någon läkare eller vårdcentral som ni brukar anlita? � Ja � Nej
Namn Adress

5 Har ni under de senaste fem åren varit sjukskriven eller arbetsoförmögen (helt eller delvis) mer än 14 dagar i följd? � Ja � Nej
Samtliga sjukperioder längre än 14 dagar skall uppges.

När? Hur länge Orsak Sjukskrivande läkare

Är ni symtomfri? Sedan när? Om ni ej är symtomfri, vilka besvär kvarstår?

6 Använder ni något receptbelagt läkemedel? � Ja � Nej
Vilket/vilka? Dos Receptskrivande läkare Anledning

7 Har ni sjuklön, sjukpenning, sjukbidrag, förtidspension, handikappersättning eller liknande ersättning? � Ja � Nej
Har ni särskilt anpassat arbete?

Vilken/vilket? Orsak Sedan när?

För försäkringsbolagets noteringar � Restriktion � Normalt     Signum



Observera Vid ja-svar, ange:
Under fråga 8 n-r nedan avses samtliga sjukdomar, skador, kroppsfel När började sjukdomen/besvären, dess art, varaktighet, förlopp, 
och handikapp som ni har nu eller tidigare haft, oavsett när. behandling, återfall, när ni blev symtomfri, kvarstående men eller besvär, 

läkare, sjukhus, klinik, mottagning.

8. Har Ni nu eller har ni tidigare haft:
a) Hjärtsjukdom? Tryckkänsla/smärtor i bröstet (angina pectoris)? 

Hjärtklappning, oregelbunden hjärtverksamhet? Andfåddhet?
� Ja � Nej

b) Förhöjt blodtryck (ange blodtrycksvärden)? Hjärnblödning? 
Blodpropp i hjärnan? Kärlsjukdom? Åderbråck? � Ja � Nej

c) Astma eller annan lungsjukdom? � Ja � Nej

d) Snarkningsproblem? Andningsstillestånd vid snarkning (sömnapné)? � Ja � Nej

e) Sjukdom i mage, tarmar, lever, bukspottkörtel eller annat bukorgan? Gulsot? � Ja � Nej

f) Äggvita eller socker i urinen? Diabetes? � Ja � Nej

g) Sjukdomar i njurarna eller urinvägarna? � Ja � Nej

h) Ledgångsreumatism, annan sjukdom, förslitning eller funktionsnedsättning 
i leder eller muskler?

� Ja � Nej

i) Ischias, diskbråck, besvär från rygg, ben, nacke eller armar? � Ja � Nej

j) Åkomma/sjukdom som behandlats av naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast? � Ja � Nej

k) Tumörer? Sjukdomar i lymfkörtlarna? Blodsjukdom? � Ja � Nej

l) Epilepsi, krampanfall, förlamning eller annan sjukdom i nervsystemet? Yrsel? 
Svimningsanfall?

� Ja � Nej

m) Nervositet, sömnlöshet, psykisk sjukdom? � Ja � Nej

n) Ögonsjukdom? Synnedsättning? Ange dioptrital. Öronsjukdom? Hörselnedsättning? � Ja � Nej

o) Hudsjukdom, eksem eller andra allergiska besvär? � Ja � Nej

p) Struma, hormonell sjukdom eller ämnesomsättningsrubbning? � Ja � Nej

q) Sjukdom i underlivsorgan? Prostatabesvär? � Ja � Nej

r) Annan långvarig eller allvarlig sjukdom? Kroppsfel, handikapp eller psykiskt handikapp? � Ja � Nej

9. Har ni fått läkarvård eller annan vård för sjukdom, kroppsskada eller andra problem 
i samband med alkoholkonsumtion??

� Ja � Nej

10.Har ni brukat narkotika? Ange vilken form av narkotika och när. 
Namn på ev anlitad läkare?

� Ja � Nej

11. Har ni lämnat blodprov för HIV (AIDS-virus)-test? Vid ja-svar ange när samt resultat. � Ja � Nej

12.Har ni under de senaste fem åren behandlats eller undersökts på annan 
sjukvårdsanstalt eller av annan läkare eller sjukvårdspersonal än som angivits ovan?
I så fall av vilken orsak och när?

� Ja � Nej

Underskrift
De uppgifter jag lämnat på denna hälsoförklaring ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. 
Jag medger att läkare, annan sjukvårdspersonal, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning får lämna Moderna Försäkringar de 
upplysningar, journaler, registerhandlingar, intyg, mm som Moderna Försäkringar eller dess återförsäkrare anser sig behöva för att handlägga försäkringsansökan eller för att bedöma skadefall 
eller försäkringens giltighet i framtiden. Jag medger också att de uppgifter bolaget erhåller om mitt hälsotillstånd, får delges det återförsäkringsbolag som Moderna Försäkringar anlitar. Ovan 
nämnda uppgifter kan komma att behandlas i Moderna Försäkringars försäkringsregister. Ändamålet av behandlingen framgår av försäkringsvillkoren.

Ort och datum Namnteckning

Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB, Organisationsnr 516406-0070, 
Box 7830, 103 98 Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm 2 (2)


