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BESKRIVNING

Personförsäkringar spelar en viktig roll i människans behov av trygghet. Trots att de allra flesta har ett
lagstadgat och avtalsmässigt grundskydd behöver många komplettera med egna, individuella,
försäkringslösningar. Hur dessa försäkringslösningar ser ut i olika situationer och för olika åldrar beskrivs
på ett enkelt och överskådligt sätt i boken Personförsäkring. Individuell livförsäkring eller gruppliv,
olycksfall, försäkring för barn och ungdom, sjukförsäkring m.fl. beskrivs med tydliga exempel. Du får
också lära dig en del om livförsäkringsteknik, risk-bedömning, personförsäkringsjuridik, eskattning och
familjejuridik. Även om du inte arbetar aktivt med personförsäkringar har du nytta av denna introduktion -
inte minst som privatperson. Denna tionde upplaga skildrar läget 1 januari 2014. Bland annat har ny
Sociallagsstiftning och nya regler för Försäkringsförmedlare uppdaterats. Personförsäkring ingår i Bank &
Försäkring - IFU, som är titlar vilka Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFU - en del av IFL vid
Handelshögskolan i Stockholm.Tionde upplagan
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Personförsäkring - ersättning vid olycka och värdkostnad | Solid ...

En personförsäkring är de försäkringar du tecknar själv. Detta som komplement till de socialförsäkringar
och avtalsförsäkringar som finns. Det är

Personförsäkringar - Rätt skydd för dig och din familj - Trygg-Hansa

Personförsäkringar är viktigt komplement till samhällets försäkringsskydd. Försäkringar som ger
ekonomisk kompensation vid sjukdom och olycksfall.

Läromedel, kurslitteratur, facklitteratur och kompetensutveckling ...

Vi har ett försäkringsskydd genom samhällets socialförsäkring och i de flesta fall genom vår anställning.
Som företagare har du ett mycket sämre skydd än ...



3

PERSONFÖRSÄKRING

https://www.bo-fi.club/?p=PERSONF%C3%96RS%C3%84KRING&ln=se
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