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1. LIVSKRAFTS INNEHÅLL OCH 
GILTIGHET 

1.1. Försäkringens innehåll  

Livskraft är en kombinationsförsäkring, som består av ett kapitaliseringsavtal 
med flexibla premier och försäkringen vid allvarlig sjukdom. Försäkringen 
innehåller rätten till besparingen och skyddet vid allvarlig sjukdom. 

Besparingen betalas åt försäkringstagaren när försäkringstiden, som 
överenskommits i försäkringsbrevet, upphör. Besparingen eller en del av den 
betalas även under försäkringens giltighetstid, om försäkringstagaren kräver det 
och inget annat har överenskommits i försäkringsvillkoren. Från besparingen 
eller del av den som utbetalas avdras kostnader enligt prislistan. 

Från skyddet vid allvarlig sjukdom betalas ersättning, när försäkringstagaren 
under avtalets giltighet insjuknar allvarligt på sätt som fastställs i 
försäkringsvillkoren. Försäkringspremierna för skyddet vid allvarlig 
sjukdom, vars prissättning grundar sig på försäkringstagarens ålder avdras 
från spardelens kapital, som betalats till avtalet. Försäkringspremierna har 
specificerats i prislistan. 

I skyddet vid allvarlig sjukdom är det fråga om en fortlöpande 
personförsäkring, som fortgår till den fastställda maximiåldern eller till ett 
skadefall. 

Försäkringens detaljerade innehåll fastställs i avtalsdokumenten, som är 
försäkringsansökan, försäkringsbrev, försäkringsvillkor, produktfakta eller 
annat dokument som eventuellt hänför sig till avtalets uppkomst. Utöver dessa 
tillämpas på försäkringsavtalet försäkringsavtalslagen och annan finländsk 
lagstiftning, myndighetsbestämmelser och beräkningsgrunder. 

1.2. Vissa termers betydelse  

Förmånstagare är en person, som är berättigad till ersättning för skyddet vid 
allvarlig sjukdom. 

Skyddet vid allvarlig sjukdom är ett skydd som avtalats i 
försäkringsavtalet, enligt vilket ersättning betalas, om den försäkrade insjuknar 
under skyddet giltighet.   

Kapitaliseringsavtal är ett placeringsavtal mellan försäkringsbolaget och 
kunden. Det avviker från övriga produkter som försäkringsbolaget erbjuder 
(till exempel spar- eller placeringsförsäkringar) på så sätt, att ingen försäkras på 
basen av kapitaliseringsavtalet. Kapitaliseringsavtalet är alltid tidsbundet, för 
det finns inget försäkringsfall, som annars skulle avsluta försäkringen. 

Beräkningsgrunderna är försäkringsmatematiska beräkningsregler, enligt 
vilka besparingen och återköpsvärdet beräknas. Finansinspektionen övervakar 
beräkningsgrundernas lagenlighet.  

Placeringsobjekt är det objekt som försäkringstagaren valt enligt sin 
egen spararprofil, i vilket försäkringspremierna eller besparingen placeras. 
Placeringsobjekt som kan väljas presenteras i försäkringens produktfakta och i 
broschyrer som berör placeringsobjektet. 

Med placeringsfond avses en fond som förvaltas av ett fondbolag, vars värde 
noteras offentligt. 

Placeringsanknutna placeringsobjekt kan vara placeringsfonder, 
kapitalförvaltningstjänster eller annat placeringsanknutet objekt.  

Placeringsanknuten besparingsdel är besparingsdel, vars utveckling 
fastställs på basen av värdeutvecklingen för de placeringsanknutna 
placeringsobjekten som försäkringstagaren valt. 

Besparing är kapitaliseringsavtalets förmögenhetsbelopp, som uppkommit av 
kapitalet och avkastningen och från vilken kostnader som försäkringsbolaget 
meddelat och premier för skyddet vid allvarlig sjukdom har avdragits.   

Återköpsvärde är besparingen minskad med avgifter enligt 
beräkningsgrunderna och prislistan. 

Kontoutdrag skickas åt försäkringstagaren en gång per år. Ur kontoutdraget 
framgår besparingens utveckling och försäkringens övriga centrala innehåll.  

Den försäkrade är den person, på basen av vars insjuknande ersättning 
betalas enligt försäkringsavtalet för skyddet vid allvarlig sjukdom.  

Försäkringstagare  är den person, med vilken försäkringsbolaget har gjort ett 
försäkringsavtal eller den person, åt vilken försäkringstagarens rättigheter på 
basen av försäkringen har överförts. 

Försäkringsgivare är försäkringsbolaget, som beviljat Livskraftsavtalet eller 
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del av dess skydd, som skyddet vid allvarlig sjukdom. 

Med försäkringsbrev avses det dokument som ges åt försäkringstagaren 
i anslutning till försäkringsavtalet, där försäkringens centrala innehåll har 
antecknats.  

Försäkringsperiod  är ett helt kalenderår. Försäkringens första period upphör 
vid följande årsskifte. När försäkringsperioden byts har försäkringsbolaget 
skyldighet att för skyddet vid allvarlig sjukdom skicka försäkringsbrev och 
faktura samt meddela om eventuella villkorsändringar en månad innan 
försäkringsperioden byts. 

Försäkringspremie är premien som erläggs för Livskraft-försäkringen. 
Försäkringspremien allokeras till kapitaliseringsavtalets besparing. Premien för 
skyddet vid allvarlig sjukdom debiteras från besparingens kapital. 

Kapitalförvaltningstjänst betyder ett placeringsobjekt av fondtyp, 
som förverkligas genom fondkapitalförvaltning. Kunden väljer 
Kapitalförvaltningstjänstens placeringsobjekt enligt sin egen spararprofil. 
Kapitalförvaltaren placerar medlen på olika marknader, inom ramen för de 
gränser som fastställts för placeringsobjektet. Kapitalförvaltningstjänsten är 
inte individuell diskretionär kapitalförvaltning. 

1.3. Försäkringens giltighet, annullering och avslutande 

1.3.1. Försäkringens i kraft trädande 

Försäkringen kan beviljas, om den försäkrade är 18–59-årig. Förutsättningen 
för uppgörande av försäkringsavtalet är, att försäkringstagaren för 
kapitaliseringsavtalet och den försäkrade för skyddet vid allvarlig sjukdom är 
fast bosatta i Finland, när försäkringen tecknas. 

Fast bosatt i Finland betyder det, att personen enligt befolknings registret är 
skriven i Finland. Om den försäkrade bor utanför Norden över 12 månader, så 
upphör försäkringen. 

Försäkringen träder i kraft först, när den första försäkringspremien har 
betalats. Premien bör betalas inom en månad från undertecknandet av 
försäkringsansökan med hot om försäkringens återgång. Skyddet vid allvarlig 
sjukdom träder i kraft 90 dagar efter betalningen av första försäkringspremien. 

Exempel: En person gör en försäkringsansökan i banken den 1.10. och 
betalar första premien inom 30 dagar och försäkringen träder ikraft. 
Skyddet vid allvarlig sjukdom träder i kraft 90 dagar från betalningen av 
försäkringspremien. 

1.3.2. Försäkringens annullering 

Försäkringstagaren har rätt att annullera försäkringsavtalet inom 30 dagar från 
försäkringens i kraft trädande. Annulleringen bör göras skriftligen och den 
bör distribueras eller skickas till försäkringsbolaget under 30 dagars tidsfristen. 
Annulleringen betyder det, att försäkringsavtalet inte överhuvudtaget trätt i 
kraft. 

Försäkringsbolaget returnerar betalda premier utan ränta utan fördröjning 
och senast inom 30 dagar från det att meddelandet ankommit till 
försäkringsbolaget. Från premierna avdras i samband med returneringen 
det belopp, som motsvarar en eventuell värdeminskning på den 
placeringsanknutna besparingsdelen fram till annulleringsdagen. 

Även skyddet vid allvarlig sjukdom som ingår i försäkringen annulleras, när 
Livskraft annulleras under tidsfristen, och inga premier debiteras för skyddet.  

1.3.3. Försäkringen upphör 

Försäkringen är i kraft den fastställda tiden som antecknats i avtalsbrevet. 

Försäkringens besparingsdel upphör: 

•  vid försäkringstidens utgång eller  

•  när ett skriftligt meddelande om lyftande a v hela kvar varande besparingen 
ankommer till försäkringsbolaget.   

Försäkringens skydd vid allvarlig sjukdom upphör: 

•  vid försäkringstidens utgång, 

•  när den försäkrade fyller 65 år, 

•  när en sjukdom som berättig ar till ersättning som fastställts i 
försäkringsvillkoren diagnostiseras, 

•  när försäkringens besparingsdel upphör, 

•  när kapitalet i för säkringens besparingsdel är så litet, att det inte räcker till 
att täcka premien för allvarlig sjukdom, 



•  när den försäkrade avlider eller 

•  när ett skriftligt meddelande om avslutande av skyddet vid allvarlig sjukdom 
ankommer till försäkringsbolaget. 

1.3.4. Uppsägning av försäkringen 

Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen 

Försäkringstagaren har rätt att skriftligen säga upp POP Livskraft-avtalet. När 
försäkringstagaren säger upp besparingsdelen, upphör även alltid skyddet vid 
allvarlig sjukdom. Upphörandet av skyddet vid allvarlig sjukdom, på grund av 
försäkringsfall eller av annan orsak, avslutar inte Livskrafts besparingsdel utan 
separat uppsägning. 

Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen 

Besparingsdel 

Försäkringsbolaget kan säga upp kapitaliseringsavtalet med 3 månaders 
uppsägningstid. När kapitaliseringsavtalet sägs upp, upphör också alltid 
skyddet vid allvarlig sjukdom. 

Försäkringsbolaget kan säga upp försäkringen, om besparingsbeloppet är 
under 200 €, när det förflutit tre år från försäkringens början. 

Allvarlig sjukdom 

Försäkringsbolaget kan säga upp skyddet vid allvarlig sjukdom enligt 
försäkringsavtalslagen. 

Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en personförsäkring på 
basen av försummelse av upplysningsplikten på sätt som har fastställts 
i försäkringsavtalslagen. Försäkringsbolaget får också säga upp en 
personförsäkring, om den försäkrade avsiktligen har förorsakat ett 
försäkringsfall eller den försäkrade har efter försäkringsfallet gett 
försäkringsbolaget svikligen felaktiga eller bristfälliga uppgifter, som har 
betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringsbolaget 
bör säga upp försäkringen skriftligen utan obefogat dröjsmål, när bolaget 
fått uppgift om uppsägningsgrunden. Försäkringen upphör en månad 
från det, att försäkringsbolaget har skickat ett uppsägningsmeddelande åt 
försäkringstagaren, som innefattar uppsägningsgrunden. 

Försäkringsbolaget har rätt att säga upp allvarlig sjukdoms försäkring 
som ingår i försäkringsavtalet att upphöra vid utgången av 
försäkringspremieperioden. Om försäkringspremieperioden är kortare än 
ett år eller man inte har överenskommit om den, har försäkringsgivaren rätt 
att säga upp försäkringsskyddet att upphöra endast vid kalenderårets utgång. 
Försäkringsbolaget får dock inte säga upp försäkringsskyddet på grund av det, 
att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter försäkringens i kraft 
trädande och inte på grund av det, att ett försäkringsfall har inträffat, utom 
i fall som angetts tidigare i detta villkorsavsnitt som berör försummelse av 
upplysningsplikt. 

1.4. Ändring av försäkringsvillkoren  

Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringstiden ändra 
kapitaliseringsavtalets försäkringsvillkor, försäkringspremier, beräkningsgrunder 
och andra avtalsvillkor, om det finns särskilda skäl till ändringen på grund av 
allmän skade- eller dödlighetsutveckling eller ändring i allmänna räntenivån, 
och försäkringsavtalets innehåll inte märkbart ändras jämfört med det 
ursprungliga avtalet. 

För skyddets vid allvarlig sjukdoms del har försäkringsbolaget rätt att när 
kalenderåret byts ändra försäkringsvillkoren och försäkringspremien samt 
andra avtalsvillkor, när orsaken är: 

•  ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, 

•  en på förhand oförutsedd förändring av förhållandena 

 (t.ex. internationell kris, exceptionell naturhändelse, storolycka) eller 

•  ändring i skadeutvecklingen eller räntenivån 

Försäkringsbolaget har dessutom rätt göra smärre ändringar i 
försäkringsvillkoren, som inte påverkar försäkringsavtalets centrala villkor. 

1.5. Sättande i kraft en personförsäkring som upphört som obetald 

En försäkringstagare som underlåtit att betala försäkringspremier för skyddet 
vid allvarlig sjukdom har rätt att genom att erlägga försenade premier sätta i 
kraft en uppsagd personförsäkring. Hela försenade försäkringspremien, som 
betalas till försäkringens kapital, är de förfallna fordringarna utökade med 4 
månaders försäkringspremier för skyddet vid allvarlig sjukdom enligt prislistan, 

som baserar sig på den försäkrades ålder. Premien bör erläggas inom sex 
månader från försäkringens upphörande. Försäkringstagaren har dock inte rätt 
att sätta försäkringen i kraft, om första försäkringspremien försummas (FAL 
43.1 §). 

När försäkringstagaren betalar en försenad försäkringspremie, börjar 
försäkringsgivarens ansvar från följande dag efter att premien betalats. 
(FAL 43.3 §). Försäkringen träder i kraft med tidigare villkor och 
försäkringsgivaren kräver inte en ny hälsodeklaration av den försäkrade eller 
tar begränsningsvillkor till försäkringen på grund av den försäkrades nya 
sjukdomar. 

1.6. Försummelse av upplysningsplikt 

Försäkringstagaren och den försäkrade bör före försäkringen beviljas ge 
riktiga och fullständiga svar på frågor som försäkringsbolaget ställt, som kan 
ha betydelse för bedömning av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringstagaren 
och den försäkrade bör dessutom under försäkringsperioden utan obefogat 
dröjsmål rätta uppgifter som getts till försäkringsbolaget som har befunnits 
felaktiga eller bristfälliga. Beviljande av skyddet vid allvarlig sjukdom bygger på 
ärliga svar om hälsotillståndet och tobaksprodukter. 

Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av ovan nämnda 
plikt har förfarit svikligen, binder inte försäkringsavtalet försäkringsbolaget, 
som har rätt att behålla försäkringspremierna, fastän försäkringen skulle 
förfalla. Försäkringsbolaget är fritt från ansvar, om försäkringstagaren eller 
den försäkrade har avsiktligt eller av oaktsamhet som inte kan anses ringa, 
försummat sin upplysningsplikt och försäkringen inte skulle överhuvudtaget ha 
beviljats, om riktiga och fullständiga uppgifter skulle ha getts. 

Vad ovan sagts om påföljderna av försäkringstagarens och den försäkrades 
försummelse eller svikligt beteende vid uppfyllande av upplysningsplikten 
tillämpas inte, om det skulle leda till uppenbar oskälighet för den försäkrade 
eller förmånstagaren. 

Om försäkringsbolaget under försäkringens giltighetstid får uppgift om det, att 
upplysningsplikten har försummats avsiktligt eller av oaktsamhet, som inte kan 
anses vara ringa, och försäkringsbolaget inte överhuvudtaget skulle ha beviljat 
försäkringen i det fall att riktiga och fullständiga uppgifter skulle ha getts, får 
försäkringsbolaget säga upp försäkringen att upphöra en månad från det, att 
meddelandet angående uppsägningen har skickats till försäkringstagaren. 

Om den försäkrade har börjat röka under försäkringens giltighet och 
försäkringstagaren har avsiktligt eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara 
ringa, försummat att meddela om det till försäkringsbolaget, sänks ersättningen 
i samma förhållande som försäkringspremieskillnaden är mellan en person som 
röker och en icke rökande person. 

Om den försäkrade börjar använda tobaksprodukter under 
försäkringsperioden, stiger försäkringspremien till premien för en person som 
röker. När försäkringsbolaget fått skriftlig information om den försäkrades 
inledande av tobaksrökning skickar försäkringsbolaget ett meddelande om 
försäkringspremiens och andra avtalsvillkorens ändring och om det, att 
försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Försäkringspremien 
stiger efter en månad efter att detta meddelande skickats. Om den försäkrade 
slutar använda tobaksprodukter under försäkringsperioden, sjunker 
försäkringspremien till premien för en person som inte röker efter 12 månader 
efter upphörandet med tobaksrökning. Den försäkrade är skyldig att meddela 
om ändringar till försäkringsbolaget. Ett skriftligt meddelande om rökningens 
upphörande kan göras tidigast 12 månader efter att man upphört med 
tobaksrökningen. 

Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid ansökan om ersättning 
svikligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter åt försäkringsbolaget, som 
kan vara av betydelse för utredning av försäkringsfallet eller försäkringsbolagets 
ansvar, kan ersättning nedsättas eller förvägras enligt vad som är skäligt med 
beaktande av omständigheterna. När man överväger om ersättningen skall 
nedsättas eller förvägras, beaktar men vilken betydelse den omständighet, som 
uppgiften berör som den försäkrade gett, har haft för uppkomsten av skadan. 
Dessutom skall den försäkrades uppsåt och oaktsamhetens karaktär beaktas 
samt omständigheterna i övrigt. 

1.7. Försäkringsbolagets regressrätt 

Den försäkrades rätt till ersättning för skada gentemot tredje part med 
ersättningsansvar, för kostnader förorsakade av sjukdom eller olycksfall 
och förlust av egendom, överförs till försäkringsbolaget upp till det 
ersättningsbelopp som man betalat. 

Om skadan har förorsakats av en privatperson eller arbetstagare, tjänsteman 
eller annan med dessa jämförbar person enligt skadeståndslagen, uppstår 
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regressionsrätt för försäkringsbolaget mot i fråga varande person, endast om 
denne förorsakat skadan avsiktligt eller av grov vårdslöshet eller om denne är 
ersättningsansvarig för skadan oberoende av vårdslösheten. 

1.8. Ansvarsbegränsning 

Försäkringsbolaget ansvarar inte för följder som eventuella ändringar 
i beskattningspraxis eller lagstiftning förorsakar försäkringens, 
försäkringspremiernas, försäkringsersättningarnas eller försäkringsavtalets 
parters skattepåföljder. Försäkringsbolaget ansvarar inte heller för eventuella 
ändringar i skattepraxis eller skattepåföljder, ifall de beror på förändringar som 
sker i försäkringstagarens, den försäkrades eller förmånstagarnas krets. 

1.9. Pantsättning 

Försäkringstagaren har rätt att överlåta och pantsätta den rätt som 
grundar sig på försäkringen. Överlåtelse och förpantning är inte bindande 
för försäkringstagarens borgenär, ifall de inte skriftligen meddelats till 
försäkringsbolaget. 

1.10. Placeringsobjekten 

Försäkringsbolaget kan tillägga, minska eller ändra innehållet i 
placeringsobjekt som används. 

Om försäkringsbolaget avlägsnar ett placeringsobjekt från sina 
placeringsalternativ, meddelar försäkringsbolaget om avlägsnandet minst en 
månad före avlägsnandet i alla betjäningskanaler och åt sina kunder som valt 
placeringsobjektet. 

Om placeringsobjekt avlägsnas från försäkringsbolagets sortiment av orsaker 
som är oberoende av försäkringsbolaget inom en kortare tid än en månad, 
meddelas omedelbart om placeringsobjektet som avlägsnas. 

Försäkringsbolaget kan placera medel, som finns i ett placeringsobjekt som 
avlägsnas och premier som är avsedda för ett placeringsobjekt som avlägsnas, i 
ett annat placeringsobjekt som motsvarar det placeringsobjekt som avlägsnas. 

Dessutom kan försäkringsbolaget på basen av myndighetsbestämmelser, 
placeringsfonders stadgar eller i exceptionella marknadssituationer ge speciella 
bestämmelser, som gäller  

• val av placeringsobjekt, 

• antalet andelar i en specifik fond, 

• besparingens maximibelopp per placeringsobjekt, 

• den minsta placeringen i placeringsobjektet, 

• överföringar från ett placeringsobjekt till ett annat. 

• beräkning av placeringsfondens köp- och säljkurs eller 

• avgifter som debiteras för olika åtgärder. 

Ifall det sker ändringar i ovan nämnda bestämmelser, meddelar 
försäkringsbolaget försäkringstagaren om dessa. 

2. FÖRSÄKRINGSPREMIER 

2.1. Försäkringspremiernas allokering 

Försäkringspremien allokeras alltid till kapitaliseringsavtalet. Från 
kapitaliseringsavtalets besparingskapital debiteras månatligen premien enligt 
prislistan för skyddet vid allvarlig sjukdom.

 Ifall försäkringspremierna och besparingskapitalbeloppet inte räcker till 
kommande fyra månaders riskförsäkringspremier och för upprätthållande av 
kapitaliseringsavtalet, skickar försäkringsbolaget en faktura som motsvarar 
försäkringspremier för skyddet vid allvarlig sjukdom för fyra månader. 
Om premien inte betalas på förfallodagen, skickar försäkringsbolaget en 
uppsägningsanmälan, där man meddelar, att försäkringen upphör inom 14 
dagar från brevets datering, ifall premien inte betalas. 

2.2. Betalningsplan 

Vid uppgörandet av försäkringen kommer man överens om en 
riktgivande betalningsplan, som antecknas i avtalsdokumentet. Första 
försäkringspremien bör betalas inom en månad från undertecknande av 
ansökan. Försäkringstagaren kan ändra betalningsplanen med att meddela 
försäkringsbolaget om ändringen. 

I försäkringsavtalet kan man komma överens om att årligen justera 
försäkringspremierna på basen av levnadskostnadsindex (oktober 1951 = 100). 

Försäkringsbolaget kan i vid olika tidpunkter i kraft varande prislista fastställa 
minimi- och maximibelopp för försäkringspremier.  

2.3. Placeringsplan 

Försäkringspremierna, med avdrag för premieavgiften som försäkringsbolaget 
debiterar, placeras enligt fördelningsgrunden i placeringsobjekt, som 
försäkringstagaren skriftligen meddelat. Försäkringstagaren kan ändra 
placeringsplanen genom att skriftligen meddela försäkringsbolaget om 
ändringen. 

Försäkringsbolaget placerar försäkringspremierna utan dröjsmål, den 
första försäkringspremien senast den 10. bankdagen och de följande 
försäkringspremierna den 5. bankdagen från det, att försäkringspremien har 
kommit till försäkringsbolagets försäkringspremiekonto. Vid placering av 
försäkringspremie används teckningspris, ifall man har fastställt ett separat 
tecknings- och inlösningspris för placeringsobjektet. 

Om placeringen av försäkringspremien för något placeringsobjekts del inte 
kan förverkligas senast på ovan nämnda dag av orsak som är oberoende av 
försäkringsbolaget, kan försäkringsbolaget 

•  placera för säkringspremien i annat placeringsobjekt som försäkringstagaren 
meddelat, eller 

•  lämna försäkringspremien på ett räntefritt konto.  

Om förhinder och utförd placering meddelas så fort som möjligt åt 
försäkringstagaren. 

3. BESPARINGENS UPPKOMST 

3.1. Allmänt 

Besparingen uppkommer av placeringsanknutna besparingsdelen. 
Besparingen ökar med försäkringspremier som betalas till försäkringen och 
med avkastningen på besparingen som uppkommer genom värdeökning på 
respektive placeringsobjekt. Besparingen minskar med avgifter som debiteras 
från försäkringspremierna och besparingen samt med premierna för skyddet 
vid allvarlig sjukdom. Försäkringsbolaget, placeringsfonden, kapitalförvaltaren 
eller ombudet ansvarar inte för premiernas eller besparingens avkastning 
som placerats i placeringsanknuten besparingsdel eller att värdet bibehålls. 
Besparingen avkastning eller värde kan variera över tiden. Det är möjligt, att 
på medel som styrts till placeringsanknutna besparingsdelen inte uppkommer 
någon avkastning och att placerade medlen kan minska eller man kan förlora 
dem helt och hållet.  

Placeringsobjekten har inget kapitalskydd ifall det inte separat har angetts i 
presentationen av placeringsobjektet. 

Besparingen beräknas på basen av placeringsobjektens andelar eller antalet 
enheter som motsvarar placeringsobjektet och värdet på dem. I beräkningen 
används andelar eller enheter på sätt som beskrivs i punkterna 3.1 – 3.2, som 
hänförs till försäkringen kalkylmässigt och försäkringstagaren, den försäkrade 
eller förmånstagaren har inte ägande- eller annan rätt till dem. 

Andel som används för placeringsfond är den valda placeringsfondens andel. 
Andelens värde fastställs av fondbolaget som förvaltar fonden. 

Andel som används för placeringsobjekt av fondtyp är den valda fondtypens 
andel. Andelens värde fastställs av placeringsobjektets kapitalförvaltare eller 
kapitalförvaltarsamfundet. 

5 



3.2. Placeringsanknuten besparingsdel, andelarnas antal och 
värde 

Det placeringsanknutna placeringsobjektets andelar eller enheter ökar med 
försäkringspremier som placeras i placeringsobjektet och eventuella bonusar 
som beviljas. 

Det placeringsanknutna placeringsobjektets andelar eller enheter minskar med 
försäkringspremier för skyddet vid allvarlig sjukdom, avgifter som debiteras för 
skötsel- och upprätthållande, avgifter som debiteras för återköp, övriga avgifter 
och lyft från besparingen. 

Placeringsanknutna placeringsobjektets andelar ändrar när man flyttar 
besparingen från ett placeringsobjekt till ett annat. 

Avgifterna som fondbolaget debiterar fastställs enligt fondbolagets prislista. 
Avgifterna som fondbolaget debiterar beaktas i fondandelens värde varje dag. 

Kapitalförvaltningstjänstens avgifter fastställs i enlighet med 
kapitalförvaltningsbroschyren. Kapitalförvaltningstjänstens skötselavgifter 
beaktas i kapitalförvaltningstjänstens placeringsobjekts andels värde varje dag. 

Placeringsanknutna placeringsobjektets eventuella tecknings- och 
inlösningsprovisioner minskar placeringsobjektets andelars antal. 

Försäkringsbolaget ansvarar inte för utvecklingen för avgifter som fondbolaget 
eller kapitalförvaltningstjänsten debiterar. 

3.3. Besparingens värde vid utbetalning av förmåner 

Vid återköp av försäkringen betalas återköpsvärdet, som är besparingen 
minskad med avgifter enligt beräkningsgrunden och prislistan. 

När försäkringen förfaller betalas avslutningsdagens försäkringsbesparing.  

3.4. Omplacering av besparingen 

Försäkringstagaren har rätt att omplacera besparing eller del av den som finns 
i placeringsobjektet till ett annat placeringsobjekt. 

Omplaceringen förverkligas senast den 10. bankdagen från det, att ett 
skriftligt meddelande har anlänt till försäkringsbolagets huvudkontor. Ifall 
omplaceringen för ett placeringsobjekt är över trehundratusen € eller att det 
i placeringsfondens stadgar har reserverats längre tid än ovan nämnts för 
inlösen av andelar, förverkligas omplaceringen senast inom en månad från 
meddelandets ankomst. Försäkringstagaren informeras om en förverkligad 
omplacering. 

4. SKYDD VID ALLVARLIG SJUKDOM 

4.1. Försäkringsgivare 

Försäkringen beviljas av Chubb European Group SE. 

4.2. Definitioner 

Allvarlig sjukdom betyder stroke, akut hjärtinfarkt eller cancer som ersätts 
från denna försäkring. 

Stroke betyder nekros eller skada i hjärnvävnaden som beror på hjärninfarkt 
som förorsakats av hjärnblödning, blodkärlsblockering (trombos) eller 
blodpropp (emboli), som leder till ett bestående, minst medelsvårt, 
neurofysiologiskt bristtillstånd (minst skadeklass 6 enligt skadeklassificeringen 
enligt olycksfallsförsäkringslagen). Diagnosen bör vara bekräftad av 
neurolog med avbildningsundersökning (datortomografi, magnetröntgen). 
Ersättningsbeslutet görs, när det bestående menet från stroken har slutgiltigt 
fastställts, vanligen tidigast efter sex månader från det att symtomen började. 
Som stroke anses inte tillfälliga störningar i hjärnblodomloppet (TIA-anfall), 
andra övergående störningar i hjärnblodkärlen, som inte efterlämnar 
bestående följder, inte heller neurologiska bristtillstånd som hänför sig till 
migrän. 

Akut hjärtinfarkt betyder nekros och/eller skada på den försäkrades 
hjärtmuskelvävnad förorsakad av hjärtmuskelns otillräckliga blodomlopp. 
Diagnosen bör göras av specialutbildad läkare i inre medicin eller bekräftad 
av sjukhusundersökning och den bör grunda sig på typiska kliniska symtom 
och indikationer, som är bröstsmärta, förhöjda värden för enzymer och/eller 
proteiner som hänför sig till hjärtverksamheten samt för infarkt karaktäristiska 
förändringar i hjärtfilmen (EKG). Som akut hjärtinfarkt anses inte symtomfri 

hjärtinfarkt eller andra hjärtmuskel- och hjärtblodkärlssjukdomar, som 
ansträngningsbröstsmärta (angina pectoris). 

Cancer betyder elakartad tumör, för vilken kännetecknande är okontrollerad 
tillväxt och elakartade tumörcellers existens och deras spridning till frisk 
vävnad, som till följd av detta förstörs. Till cancerformerna som ersätts hör 
även leukemi, lymfkörtelcancer och malign (elakartad) benmärgssjukdom. 
Diagnosen bör bekräftas av patolog med en histologisk undersökning. Som 
cancer anses inte cancerns förstadier (gruppering och klassificering enligt 
UICC/AJCC:s TNM-klassificering och lymfvävnadscancern enligt Ann 
Arbors klassificering), icke invasiva stadium 0 cancer oberoende av målorgan, 
livmoderhalscancerns förstadier CIN-1, CIN-2 eller CIN-3, prostatacancer 
som är i förstadiet, som enligt TNM-klassificeringen är T1a N0 M0 eller T1b 
N0 M0, tumörer som klassificeras som karcinom in situ-tumörer, malignt 
(elakartad) melanom i huden, som enligt TNM-klassificeringen är T1a N0 M0, 
T1b N0 M0 eller T2a N0 M0, hyperkeratos, basalcellscancer, skivepitalcancer 
och inte kronisk lymfatisk leukemi (KLL), om den inte enligt en histologisk 
undersökning konstaterats framskridit minst till Binets stadium A. 

5. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 

5.1. Lyftande av besparing 

Vid försäkringstidens utgång betalas besparingen åt försäkringstagaren enligt 
en på förhand fastställd lyftningsplan. Försäkringstagaren har rätt att ändra 
den ursprungliga lyftningsplanen. För lyftande av besparingen debiteras 
avgifter som fastställs i beräkningsgrunden och prislistan. 

För utbetalning av besparingen bör försäkringstagaren tillställa 
försäkringsbolaget en skriftlig ansökan eller ett meddelande om lyftande av 
besparingen med nödvändiga uppgifter. 

5.2. Återköp 

Försäkringstagaren kan lyfta besparingen eller en del av den som återköp före 
försäkringstidens utgång genom att skriftligt meddela försäkringsbolaget om 
lyftandet. Ett partiellt återköp är dock möjligt endast, om beloppet som blir 
kvar i besparingen är minst 200 €. 

Återköpsvärdet som betalas beräknas från besparingen med beaktande av 
avgifter som fastställts i beräkningsgrunderna och prislistan. 

Försäkringsbolaget betalar besparingen för en försäkring som upphör eller 
ett återköp senast inom en månad från det, att man ansökt om förmåner och 
försäkringsbolaget har fått nödvändiga utredningar. 

För försenad utbetalning erläggs förseningsränta enligt räntelagen. 

5.3. Rätt till ersättning vid allvarlig sjukdom 

Engångsersättning för akut hjärtinfarkt eller stroke betalas, om den försäkrade 
diagnosticeras ovan nämnd sjukdom under försäkringens giltighet och 
förutsatt, att symtomen, på basen av vilka den försäkrade första gången har 
fått läkarvård för ovan nämnda sjukdom, har börjat tidigast, när 90 dagar har 
förflutit från POP Livskrafts början. 

Engångsersättning för cancer betalas, när den försäkrade diagnosticeras cancer 
under försäkringens giltighetstid, när 90 dagar har förflutit från POP Livskrafts 
början. 

5.4. Ersättningsbeloppet för skyddet vid allvarlig sjukdom 

Engångsersättningens belopp beror på vald ersättningsnivå och dess belopp 
anges i försäkringsbrevet. 

5.5. Begränsningarna för utbetalning av ersättningar för skyddet 
vid allvarlig sjukdom 

Ersättning betalas inte 

•  ifall den för säkrade avlider inom 30 dagar från det att allvarlig sjukdom 
diagnosticeras; 

•  ifall cancern orsakas av användning av kärn-, biologiskt- eller kemiskt vapen;  

6 



•  ifall cancerns orsakas av HIV-smitta eller aids; eller 

•  ifall cancer n orsakas av läkemedel som den försäkrade använt, förgiftning 
som orsakats av alkohol, rusmedel eller ämne som intagits som föda; eller 

•  den för säkrade har förorsakat sin sjukdom eller skada genom avsiktlig 
handling; eller 

•  för sjukdom, smitta, skada eller symtom, som den för säkrade har haft före 
POP Livskrafts begynnelse, fastän diagnosen skulle säkerställas under 
försäkringsperioden. 

Ersättning betalas inte heller för besvär, som är kopplade till sjukdom, 
smitta, skada eller symtom som den försäkrade har haft före POP Livskrafts 
begynnelse. 

5.6. Ansökan och utbetalning av ersättningar för skyddet vid 
allvarlig sjukdom 

Den som ansöker om ersättning skall leverera till försäkringsbolaget ett 
läkarutlåtande om den försäkrades allvarliga sjukdom samt övriga utredningar 
som försäkringsbolaget förutsätter. Ersättning betalas för den första allvarliga 
sjukdomen som diagnosticeras hos den försäkrade. Efter detta upphör skyddet 
vid allvarlig sjukdom. 

Den sökande är skyldig att på försäkringsbolagets anvisning gå på 
undersökning hos en legitimerad läkare, som försäkringbolaget namnger. Om 
den sökande utan godtagbar orsak vägrar gå på undersökningen, kan ansökan 
avgöras på basen av den utredning försäkringsbolaget har till sitt förfogande. 

Till ansökan bör bifogas även annan utredning som sökande har tillgänglig, 
som är nödvändig för avgörande av ersättningsärendet och som man skäligen 
kan kräva av denne med beaktande av försäkringsbolagets möjligheter att 
skaffa nödvändig utredning. 

6. AVGIFTER SOM DEBITERAS FRÅN 
FÖRSÄKRINGEN 

Från försäkringspremierna och besparingen debiteras månatligen 
skötselavgifter enligt prislistan. Försäkringsbolaget kan ändra prislistan genom 
att meddela om ändringen en månad innan ändringen träder i kraft. 

Placeringsplanen kan ändras eller besparingen omplaceras kostnadsfritt totalt 
sex gånger under ett kalenderår. Från den sjunde ändringen debiteras en avgift 
enligt prislistan. 

Försäkringsbolaget skickar årligen ett kontoutdrag kostnadsfritt. För ytterligare 
kontoutdrag eller övriga utredningar debiteras en avgift enligt prislistan. 

Premien för skyddet vid allvarlig sjukdom debiteras från besparingskapitalet 
månatligen, sålunda att förfallodagen är respektive månads sista dag. 

Försäkringspremien bör betalas senast på förfallodagen. Om 
försäkringstagaren har försummat betalningen av försäkringspremien 
inom fastställd tid, har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen att 
upphöra efter 14 dagar efter skickandet av uppsägningsmeddelandet. Om 
försäkringspremien inte betalas senast på förfallodagen, bör dröjsmålsränta 
betalas enligt räntelagen för förseningstiden. Dessutom har försäkringsbolaget 
rätt att debitera skäliga kostnader för skickandet av betalningspåminnelsen. 

I samband med lyftande av besparing debiteras avgifter som fastställts i 
prislistan från besparingen. För övriga åtgärder debiteras avgifter enligt 
prislistan. 

•  Pantsättning av försäkringen som säkerhet för lån = 50 € 

•  Annan ändring av försäkringsavtalet = 50 € 

•  Anna t mera omfattande utredningsarbete = 100 € för varje påbörjad 
timme. 

Placeringsobjektets kostnader är inte en del av försäkringsavtalet och 
försäkringsbolaget ansvarar inte för deras oföränderlighet. Kostnaderna har 
meddelats i broschyren Basfakta för investeraren och beaktats i offertkalkylen 
enligt bestämmelser och anvisningar som tillsynsmyndigheten har gett. 

Ifall på grund av lag eller av myndighet given bestämmelse i Finland eller 
utomlands i kraft varande stadganden ändras sålunda, att till försäkringen 
eller till den kopplade placeringsobjektet riktas direkt eller indirekt 
skatter eller andra avgifter fastställda av myndigheter, som bör betalas av 
försäkringsbolaget, har försäkringsbolaget rätt att tillägga en dylik avgift till 
prislistan och göra en debitering från försäkringsbesparingen som motsvarar 
avgiften. 

Försäkringsbolaget kan årligen höja avgifter eller gränser i eurobelopp som 
nämns i prislistan på basen av levnadskostnadsindex (oktober 1951 = 100). 

7. ANVISNING FÖR 
ÄNDRINGSANSÖKAN  

7.1. Begäran om rättelse 

Ifall du är missnöjd med vårt beslut, har du möjlighet att föra saken till ny 
behandling genom att ta kontakt med vårt bolags ersättningshandläggare, tel. 
010 572 1008 och med e-post vakuutussaasto@saastopankki.fi. 

 

7.2. Ändringsansökan till nämnder och tingsrätt

 Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger oberoende råd och 
handledning avgiftsfritt åt kunderna. Försäkrings- och finansrådgivningen 
och Försäkringsnämnden ger också lösningsrekommendationer i tvistefrågor. 
FINE behandlar inte en tvist, som är anhängiggjord eller behandlats i 
konsumenttvistenämnden eller i domstol. 

Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS, tel. (09) 685 0120. www.fine.fi 

Konsumenttvistenämnden behandlar inte tvistefrågor som berör 
placeringsanknutna avtal. 

Tavastvägen 3, PB 306, 00531 HELSINGFORS, tel. 029 566 5200 
(växel). www.kuluttajariita.fi 

Du kan också väcka talan i Helsingfors tingsrätt eller i din hemorts tingsrätt. 
Talan om ett beslut gällande ersättning bör väckas med hot om att förlora 
rätten, inom tre år från det att du har fått beslutet. 

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Försäkringsbolaget behandlar sina kunders personuppgifter enligt 
de stadganden som berör dem, som personuppgiftslagens och 
försäkringslagstiftningens stadganden och ombesörjer också i övrigt 
sina kunders integritetsskydd vid behandlingen av personuppgifter. 
Försäkringsbolaget skaffar uppgifter av kunden själv, av parter som 
denne befullmäktigat, från myndigheternas offentliga register och från 
kreditupplysningsregistret. Försäkringsbolaget behandlar sina kunders 
personuppgifter för handläggning av ansökningar, förverkligande av 
kundtjänst, administration av försäkringar samt för skötsel av betal- och 
inkassorutiner. Personuppgifter kan även användas för förverkligande av riktad 
kundkommunikation och marknadsföring till försäkringsbolagets kunder 
per post, per telefon eller elektroniskt. Uppgifter kan dessutom användas 
tillsammans med uppgifter som fåtts från andra källor för att kartlägga 
kundens köppreferenser samt vid skickande av uppgifter och offerter om nya 
försäkringsprodukter. Kunduppgifterna överlåts inte enligt huvudregeln åt 
tredje part. Uppgifter kan överlåtas åt försäkringsbolagets samarbetspartners 
endast för ovanstående ändamål. Samarbetspartners är företag på EU/ 
ETA-området och företag utanför EU-/ETA-området, ifall av kommissionen 
godkända modellavtalsklausuler används i uppdragsavtalen eller Europa-
kommissionen har godkänt nivån på i fråga varande lands datasäkerhet. 
Försäkringsbolaget kan dessutom ge specificerade skadeuppgifter till ett annat 
försäkringsbolag under förutsättningar som dataskyddsnämnden fastställt. 
Kunden kan när som helst meddela försäkringsbolaget, ifall denne inte vill 
motta ovan nämnda försäkringsmeddelanden. Kunden har rätt att få vetskap 
om användningen av personuppgifter som berör denne. Kunden kan när som 
helst be försäkringsbolaget korrigera felaktiga uppgifter som berör dennes 
försäkring. Sb-Livförsäkring lagrar kundsamtalen och meddelandena för att 
säkerställa meddelandets innehåll. 
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9. FORCE MAJEURE 

Försäkringsbolaget ansvarar inte för skada, som eventuellt uppkommer 
vid försening av utredning av försäkringsfallet eller betalning av ersättning 
på grund av krig, politiska oroligheter, i kraft varande eller ny lagstiftning, 
myndighetsbeslut, arbetsmarknadskonfliktåtgärd, datatrafikstörning eller 
annan orsak, som försäkringsbolaget inte i förväg har kunnat påverka. 

10. LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS 

Sb-Livförsäkring Ab är ett finländskt livförsäkringsbolag, som har fått sin 
koncession i Finland. 

Sb-Livförsäkring tillämpar i sin verksamhet Finlands i kraft varande lag. 
Bolagets avtalsspråk är finska och svenska. 

Chubb European Group SE, filial i Finland, är registrerat i Patent- och 
registerstyrelsen handelsregister med FO-nummer 1855034-2 och 
besöksadressen Mannerheimsvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors. Chubb 
European Group SE är ett bolag reglerat av bestämmelserna i den franska 
försäkringslagen, registernummer 450 327 374 RCS Nanterre, hemadress: La 
Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, 
Frankrike. Chubb European Group SE har ett till fullo betalt aktiekapital på 
896 176 662 € och står under tillsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 
09. Filialens verksamhet står även under tillsyn av Finansinspektionen. 

Försäkringsombuden får för försäljning av detta avtal en säljprovision 
som baserar sig på premien och provisionsåterbäring som grundar sig på 
placeringsobjektens förvaltningsprovisioner. För kapitaliseringsavtalets 
kostnader ges en kostnadskalkyl enligt Finansinspektionens bestämmelse- och 
anvisningssamling. 

11. FÖRSÄKRINGSBOLAGEN 

Kapitaliseringsavtal: Sb-Livförsäkring Ab 
FO-signum: 2082534-1 
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors 
Telefon: 010 572 1008. 
www.sbliv.fi 

Skydd vid allvarlig sjukdom: Chubb European Group SE, filial i Finland 
FO-signum: 1855034-2 
Besöksadress: Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors 
Telefon: 09 6861 5151 
www.chubbvakuutus.fi 

KONTAKT 

Sb-Livförsäkring Ab 
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors 
Tel. 010 572 1008 
www.sbliv.fi 
FO-signum: 2082534-1 
Hemort: Helsingfors 

Chubb European Group SE, filial i Finland 
Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors 
Tel. 09 6861 5151 
www.chubbvakuutus.fi 
FO-signum 1855034-2 
Hemort: Frankrike 
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Sb-Livförsäkring Ab 
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors 
Tel. 010 572 1008 
www.sbliv.f 
FO-signum: 2082534-1 

Chubb European Group SE, flial i Finland 
PB 687 (Mannerheimvägen 16 A 9), 00101 Helsingfors 
Tel: +358 9 6861 5151 
www.chubbvakuutus.f 
FO-signum 1855034-2 

POP Livskraft beviljas av Sb-Livförsäkring Ab och POP Bankerna är ombud för bolaget. 

www.chubbvakuutus.fi
www.sbliv.fi

