Livförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukten
Försäkringsgivare: Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, Sverige

Produkt: Livförsäkring
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?
Livförsäkring
Ett valt försäkringsbelopp som betalas ut vid dödsfall
under försäkringstiden.
Försäkringsbeloppet utbetalas till försäkringstagare,
förmånstagare eller panthavare.
Om särskilt förmånstagarförordnande anmälts utbetalas
försäkringsbeloppet i enlighet med det.
Generellt förmånstagarförordnande gäller om inget
särskilt förmånstagarförordnande anmälts.

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas
av din försäkring, se det fullständiga försäkringsvillkoret för
mer information.
Självmord
Innan ett år förflutit från det att försäkringen trädde i
kraft eller senast återupplivades gäller försäkringen
endast om det måste antas att den tagits utan tanke på
självmordet.
Flygning
Försäkringen gäller inte vid flygolycka om den försäkrade
är förare eller har annan funktion ombord vid
• militärflygning
• avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning
Försäkringen gäller inte för dödsfall som en direkt följd av
att den försäkrade deltagit i sport och idrott, äventyrlig
verksamhet, expeditioner eller annan riskfylld verksamhet,
som inte kan anses som motion eller fritidssysselsättning
av normal omfattning.
Nedan ges exempel på riskfylld verksamhet:
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Boxning eller annan kampsport där slag eller sparkar
ingår.
Tävling eller organiserad träning med motorfordon,
motorfarkost eller hastighetskörning.
Klättring på berg, klippa, is eller glaciär.
Off-piståkning.

Vad ingår inte i försäkringen?
Dykning (avseende större djup än 30 meter,
ensamdykning, eller is-, vrak- eller grottdykning).
Fallskärmshoppning, segelflygning, drakflygning eller
andra flygsporter
Sport/idrottstävling eller organiserad träning som
professionell idrottsutövare.

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.
Vistelse utanför EU, Norge eller Schweiz
Försäkringen omfattar inte dödsfall som inträffar utanför
EU, Norge eller Schweiz, om vistelsen varat i mer än tolv
månader. Vistelse utanför EU, Norge eller Schweiz anses
inte avbruten genom tillfällig vistelse på högst 45 dagar för
läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt inom
EU, Norge eller Schweiz.
Om skadan beror på att den försäkrade varit grovt
vårdslös.
Om skadan inträffar under krig, krigsliknande händelser,
terrorhandling, revolution, inbördeskrig, uppror eller
atomkärnreaktion.
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.

Var gäller försäkringen?
Läs mer om vad som gäller här ovan och i
försäkringsvillkoren.

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 år, men
förlängs automatiskt om försäkringen inte sägs upp av dig
eller av oss.

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

2

