
                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Tydliga AB  
Org.nr: 559072-0834 08-12 15 48 90 
Bergsbovägen 11 admin@tydliga.se 
191 35 Sollentuna www.tydliga.se 
 

 

        

 

Information om din försäkring via KyrkAs gruppförsäkring  

Den 1 juni 2022 flyttas administrationen av din/dina gruppförsäkringar som du har genom ditt medlemskap i 
Kyrkans Akademikerförbund, från Söderberg & Partners till Tydliga AB. Tydliga AB är en 
förmedlarorganisation för fristående försäkringsförmedlare i vilken KyrkAs nya försäkringspartner Hajpe AB är 
medlem.  

I samband med huvudförfallodag förnyas KyrkAs gruppförsäkringar till 2022 års villkor med ny årsförfallodag 
den 1 mars. I samband med årsförnyelse sker generella premieregleringar, för vissa försäkringar är premien 
oförändrad. Om du får en högre premie from 1 juni kan det även bero på att du byter åldersintervall då dessa 
försäkringar har en premie som är baserad på ålder.  

Viktig information  
• Se bifogat försäkringsbesked över dina medlemsförsäkringar. 

• Om du har medförsäkrat make/maka/sambo eller barn omfattas även dessa försäkringar av det nya 
avtalet, försäkringsbesked bifogas då för medförsäkrad. 

• Om du omfattas av en Senior Livförsäkring hos Movestic utbetalas försäkringsbeloppet till ditt dödsbo i 
händelse av ditt dödsfall. Om du önskar att beloppet ska tillfalla en viss person eller vissa personer kan 
du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande om du inte redan gjort så. Om du är osäker på vad som 
gäller bör du skicka in ett nytt förordnande där du fyller i vad som ska gälla i händelse av ditt dödsfall. 
Det är alltid det sista förordnandet som kommer försäkringsgivaren tillhanda som gäller.  
Blanketten för förmånstagarförordnande finner du på www.kyrka.se, under medlemsförsäkringar. 
Vänligen kontakta Tydliga om du önskar att vi sänder blanketten till dig per post. 

Behöver jag göra något? 
Om du vill behålla din/dina försäkringar behöver du inte göra något utan försäkringarna förnyas automatiskt i 
samma försäkringsbolag, med försäkringsbelopp som tidigare och enligt gällande försäkringsvillkor från och 
med 1 juni 2022. Om du inte vill anslutas till försäkringarna ber vi dig att kontakta oss senast den 31 maj, 
exempelvis via admin@tydliga.se eller 08-12 15 48 90.  

Information om fakturor och autogiromedgivande 
I samband med flytt av administrationen till Tydliga upphör eventuellt autogiromedgivande till Söderberg & 
Partners och ett nytt autogiromedgivande behövs till Tydliga AB. Om du önskar betala dina försäkringar via 
autogiro vänligen fyll i bifogad blankett och returnera till Tydliga. Alternativt kan du logga in på tydliga.se med 
bank-ID och registrera ditt autogiromedgivande.  
Observera att månadsbetalning endast är valbart om du betalar via autogiro. Om du tidigare har betalat dina 
försäkringar månadsvis är de nu ändrade till att betalas kvartalsvis. Vi ändrar givetvis till månadsbetalning 
om du önskar och inkommer med autogiromedgivande.  
Notera att bifogad faktura betalas manuellt till Tydligas bankgiro, 5073-4219, om inget annat överenskommits 
med Tydliga. 
 

http://www.kyrka.se/
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Du kan välja att få dina försäkringsbrev och fakturor via e-post. Vänligen meddela Tydliga uppgift om 
mailadress om du önskar en pappersfri hantering. En avgift för pappersfaktura, 30 kronor, tillkommer annars 
fr.o.m. nästa faktura. 
 
Om du önskar ta del av KyrkAs medlemsförsäkringar såsom försäkringsvillkor och förköpsinformation finner 
du detta genom att logga in på www.kyrka.se och gå in under medlemsförsäkringar.  

Kontakt  
Kontakta Tydligas administration om ni har administrativa frågor om fakturor, autogiro etc. Ni når oss på 
e-post admin@tydliga.se eller telefonnummer 08-12 15 48 90. 
 
Skulle du ha några ytterligare frågor eller funderingar med anledning av ovanstående information eller 
behöver rådgivning kring dina försäkringar eller vill framföra synpunkter och önskemål är ni alltid 
välkommen att kontakta KyrkAs försäkringspartner via kontaktformuläret på www.kyrka.se (under 
medlemsförsäkringar) eller telefon 010-761 06 85. 
 
Vänliga hälsningar  
 
Tydliga AB 
Sollentuna april 2022 
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