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Försäkringar gällande arbetsoförmåga
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT

Produkt: Aktia PersonskyddFöretag:  Aktia Livförsäkring Ab  
FO-nummer 0937006-7 

I försäkringen ingår till avtalet valda skydd.

 Bestående arbetsoförmåga 
Från försäkringen gällande bestående arbetsoförmåga 
betalas överenskommen engångsersättning ifall den 
försäkrade medan försäkringen är i kraft beviljas 
lagstadgad full invalidpension. Engångsersättningen är 
skattefri för den försäkrade.

 Temporär arbetsoförmåga 
Från försäkringen gällande temporär arbetsoförmåga 
betalas överenskommen dagsersättning för så många 
dagar som arbetsoförmågan på basis av sjukdom eller 
olycka fortgår oavbrutet utöver självrisktiden. 
Antalet dagar ersättning kan betalas högst för är 365 eller 
730 dagar. 
Dagsersättning betalas månatligen i efterskott. 
Utbetalning av ersättning och uträkning av självrisktiden 
börjar från konstaterande av arbetsoförmåga, dock tidigast 
då läkaren har påbörjat vården. Dagsersättningen är 
skattepliktig förvärvsinkomst.

Dagsersättning utbetalas inte om den försäkrade är endast delvis arbetsoförmögen eller om arbetsoförmågan orsakas av
     sådana symptom, som den försäkrade anmält, som till följd av fynd som konstateras i undersökningarna inte kan anses vara 

motiverade eller 
     att den försäkrade utan godtagbara medicinska grunder vägrar ta emot sjukvård
     graviditet, förlossning, avbrytande av graviditet eller undersökning eller vård av barnlöshet
     undersökning eller behandling av godartade hudtumörer

   övriga fall som i villkoren har avgränsats utanför Aktias ansvar.

Ersättning utbetalas inte till exempel om
    den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen
    orsaken till arbetsoförmågan är självmordsförsök eller 

sjukdom eller skada som orsakats av bruk av alkohol eller 
rusmedel eller missbruk av läkemedel

   orsaken till arbetsoförmågan är krig eller väpnad konflikt eller 
kärnolycka

   orsaken till arbetsoförmågan är sjukdom som begränsats 
i försäkringsavtalet på grund av den försäkrades 
hälsotillstånd och för vilket det fogats en individuell klausul.

Komplett information om produkten före ingående av avtalet finns att tillgå i produktfakta, försäkringsvillkoren och 
försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Produkten är en frivillig personförsäkring. Från försäkringen betalas överenskommen ersättning enligt 
försäkringsvillkoren, ifall den försäkrade blir arbetsoförmögen på basis av sjukdom eller olycka.

Vad ingår i försäkringen? Vad ingår inte i försäkringen?

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
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              Vilka är mina skyldigheter?

• Vid ansökan av försäkringen ska du ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor om hälsotillstånd eftersom försäkringen 
beviljas på basis av hälsodeklarationen.

• Till Aktia ska meddelas ifall uppgifter som getts vid ansökan eller antecknats i försäkringsbrevet är bristfälliga.
• Vid ersättningsansökan ska du ge korrekta uppgifter om försäkringsfallet.

Var gäller försäkringen?

   Försäkringen gäller 24 h per dygn under arbets- och fritid i hela världen.

              När och hur ska jag betala?

Aktia skickar räkning på premien. Premien ska betalas på försäkringsbolagets konto senast på förfallodagen som antecknats på räkningen.
Försäkringstagaren kan själv välja premieperiodens längd (12, 6, 3 eller 1 månad).

                   När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringsavtalet träder i kraft då Aktia skickar försäkringsbrevet till försäkringstagaren. Ifall Aktia godkänner ansökan, ansvarar Aktia även för 
försäkringsfallet som inträffar under försäkringsansökans behandlingstid. Försäkringstagaren kan även bestämma ett senare datum för avtalets 
ikraftträdande. Då träder försäkringsavtalet i kraft och Aktias ansvar börjar vid överenskommen tidpunkt.

Försäkringen kan beviljas tidigast det år den försäkrade fyller 15 år och senast det år den försäkrade fyller 60 år. Försäkringen upphör enligt avtalet 
dock senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 65 år. Försäkringen upphör också när det avtalade ersättningsbeloppet 
ersatts från försäkringen.

Aktia kan säga upp försäkringen på basis av obetald premie eller försummelse av informationsskyldigheten.

                  Hur kan jag säga upp avtalet?

Försäkringstagaren kan när som helst skriftligen säga upp försäkringen. Försäkringen upphör då uppsägningsanmälan har getts eller 
skickats till Aktia om inte försäkringstagaren har bestämt en senare tidpunkt för upphörande.
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