Försäkring gällande bestående arbetsoförmåga
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Aktia Livförsäkring Ab				

Produkt: Aktia Personskydd

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Från försäkringen betalas överenskommen engångsersättning ifall den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen så som stadgas i villkoren.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Från försäkringen betalas överenskommen engångsersättning,

Ersättning utbetalas inte om den försäkrade har framkallat

ifall den försäkrade

försäkringsfallet uppsåtligen.

har medan försäkringen är i kraft beviljats

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov

lagstadgad full invalidpension.

oaktsamhet kan bolagets ansvar sänkas enligt vad som är
skäligt med beaktande av förhållandena.
Ersättning utbetalas inte, om orsaken till arbetsoförmågan är
självmordsförsök eller sjukdom eller skada som orsakats av
bruk av alkohol eller rusmedel eller missbruk av läkemedel.
Ersättning utbetalas inte om den försäkrades arbetsoförmåga
föranletts av
att den försäkrade deltagit i krig eller väpnad konflikt
utomlands eller tjänstgjort i verksamhet för tryggande av
fred eller fredsframtvingande verksamhet eller motsvarande
uppdrag eller
plötsligt massdödande eller -skadande verkan av vapen eller
anläggning som baserar sig på kärnreaktion eller
krig eller annan väpnad konflikt utanför Finlands gränser trots
att den försäkrade själv inte deltagit i ovannämnda aktioner.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga utbetalas
inte om arbetsoförmågan orsakas av övervikt eller vård av
övervikt, tävling, match eller av för dem ordnad träning som
ordnats av idrottsförbund eller -förening eller av annan träning
som ingår i träningsprogram om det är frågan om amerikansk
fotboll, fotboll, ishockey, bandy, rinkbandy, basketball,
handboll, innebandy, rugby, konst- eller teamåkning,
backhoppning, störtlopp, friidrott eller motsvarande,
körning med motordrivet fordon eller motordriven apparat
utanför område som i vägtrafiklagen avses med väg eller
motsvarande, bergsbestigning, klipp-, is- eller väggklättring
eller motsvarande, utförsåkning på skridskor eller cykel,
basehopp, slalomåkning utanför markerade backar eller
motsvarande, glidflygning, flygning med varmluftsballong,
fallskärmshoppning, drak- eller skärmflygning, bungyhopp
eller motsvarande, tyngdlyftning, styrkelyft, bodybuilding,
boxning, brottning, judo, karate eller motsvarande, sport- eller
fridykning eller motsvarande eller ridning, fäktning eller balett.
Till försäkringen kan även på basis av den försäkrades hälsotillstånd fogas en individuell klausul om en sjukdom för vilken
arbetsoförmåga inte ersätts.

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

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 försäkringsbolaget ska meddelas ifall uppgifter som getts vid ansökan eller antecknats i försäkringsbrevet är bristfälliga.

När och hur ska jag betala?
Försäkringsbolaget skickar faktura på premien. Premien ska betalas på försäkringsbolagets konto senast på förfallodagen som antecknats på fakturan.
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. Försäkringstagare 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.
Försäkringstagaren kan när som helst skriftligen säga upp försäkringen. Försäkringsbolaget kan säga upp försäkringen på basis av obetald
premie eller försummelse av informationsskyldigheten.

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

