Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Faktahandling för försäkringsprodukten
Försäkringsgivare: Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, Sverige

Produkt: Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med de fullständiga
försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vad ingår i försäkringen?
Ersättning vid arbetsoförmåga:
Kostnadsersättning
Månadsersättning
Ersättning vid vissa diagnoser:
Diagnos på grund av allvarlig sjukdom eller
olycksfallsskada fastställd av specialistläkare i Sverige.
Cancer, utom vissa hudtumörer och sekundära tumörer
Diabetes
Alzheimers sjukdom
Sjukdomar i nervsystemet och muskler, till exempel
ALS, Parkinson, MS
Förlamning av arm eller ben på grund av
olycksfallsskada
Total blindhet
Total dövhet
Hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, stroke, aortabråck
Leversvikt (ej orsakad av alkohol)
Njursvikt (kronisk)
Amputation av arm eller ben ovanför armbåge eller knä
Olycksfallsskada ger rätt till ersättning vid förlamning,
blindhet, dövhet och förlust av arm eller ben.
För medförsäkrad som fyllt 65 år ges ersättning vid
följande diagnoser:
Cancer
Akut hjärtinfarkt
Stroke
Atrofier i centrala nervsystemet
Parkinson
Total blindhet
Total dövhet
Demens vid Alzheimers sjukdom
Särskilda regler gäller för kvalifikationstid och karens. Se
de fullständiga försäkringsvillkoren.
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Ersättning vid dödsfall:
Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett
engångsbelopp i form av dödsfallskapital till förmånstagare.
Försäkringsbeloppet kan vara avtrappat på grund av ålder
eller reducerat av hälsoskäl. Detta framgår i så fall av
försäkringsbeskedet.

Vad ingår i försäkringen?
Mellan den försäkrade gruppen och Folksam har
upprättats ett avtal om försäkring, ett så kallat gruppavtal.
I gruppavtalet anges bland annat avtalets giltighetstid,
vilka försäkringar/ersättningsmoment som ingår, premie
och hur premien ska betalas. Av gruppavtalet framgår
också hur du som gruppmedlem kan ansluta dig själv och
din make/registrerade partner/sambo.

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas
av din försäkring, se det fullständiga försäkringsvillkoren
och läs ditt försäkringsbesked för mer information.
Ersättning för försäkringsfall som inträffar under
kvalifikationstiden för försäkringen.
Ersättning för arbetsoförmåga under dag 1 till och med
dag 90 under sjukperioden (karenstid).
Ersättning för diagnos som inte är listade i försäkringsvillkoren.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Det finns några situationer när försäkringen inte gäller alls
eller med begränsad omfattning, här är några exempel.
Vid vistelse utomlands, som inte berörs av
begränsningarna vid krig kan ersättning vid dödsfall
lämnas, om du avlider utomlands, oavsett
utlandsvistelsens längd. För övriga ersättningsmoment
gäller särskilda regler vid i och utanför Norden. Se
försäkringsvillkor.
Krig - särskilda begränsningar gäller.
Befinner sig Sverige i krig gäller Folksams ansvar och
rätt att ta ut krigspremie enligt vad som anges i lag. När
krig pågår eller inom ett år efter det att kriget upphört,
lämnas inte ersättning för försäkringsfall som har
samband med kriget. Begränsningarna avser inte
dödsfall.
Om du trots Utrikesdepartementets avrådan reser till
område utanför Sverige där krig råder, lämnas inte
ersättning om försäkringsfallet är orsakat av kriget. Bryter
krig ut under vistelsen i området gäller dock
försäkringarna utan särskilda begränsningar under de
första tre månaderna.
Försäkringsfall orsakade av atomkärnreaktion eller av
biologisk/kemisk/nukleär substans.
Force majeure: Om en utredning av ett försäkringsfall
eller utbetalning av ett försäkringsbelopp blir försenat
på grund av force majeure, det vill säga en händelse
som ligger utanför Folksams kontroll, kan inte Folksam
hållas ansvariga för förseningen. Detta givet att vi har
gjort vad som skäligen kan begäras för att begränsa de
skador som kan uppkomma. Exempel på sådana force
majeure-händelser är ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, krig, krigsliknande händelser, terrorhandling,
naturkatastrof, brand, strejk, blockad, bojkott, lockout
eller annan liknande omständighet. Folksam svarar inte
heller för skada som orsakats av fel i telefonnät eller
annan teknisk utrustning som inte tillhör oss. Beträffande strejk, blockad, bojkott och lockout gäller ovanstående även om det är Folksam som är föremål för
eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Vilka är mina skyldigheter?
Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss,
annars riskerar du att stå helt eller delvis utan försäkringsskydd eller att vi är fria från ansvar vid skada enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och allmän svensk
lag i övrigt. Inbetald premie återbetalas inte i sådant fall.

När och hur ska jag betala?
Du betalar din försäkring till oss via Bankgiro. Du kan välja
mellan e- eller pappersfaktura samt autogiro. Väljer du
faktura eller autogiro kan du betala per helår, halvår eller
kvartalsvis. Väljer du autogiro kan du dessutom välja att
betala försäkringspremien månadsvis. Det betalningssätt och
den period du har valt framgår av ditt försäkringsbesked.
Försäkringspremien ska betalas inom 14 dagar från den dag
då vi sänt faktura eller premieavisering. Betalas inte
premien i tid säger vi upp försäkringen, som upphör att
gälla 14 dagar efter uppsägningstidpunkten, om inte
premien betalas inom denna tid.

När börjar och slutar
försäkringen gälla?
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av
försäkringsbeskedet. Avtalstiden är normalt ett kalenderår.

Hur kan jag säga upp försäkringen?
Du kan säga upp försäkringen när som helst under
försäkringstiden.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige. Vad som gäller vid resa
utanför Sverige, se det fullständiga försäkringsvillkoret.
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