POP Försäkring i händelse av allvarlig sjukdom

SKYDDA DET VIKTIGASTE

REDAN IDAG
I vardagens brådska tänker vi sällan på att vi kan bli allvarligt sjuka, men till exempel
var tredje fnländare insjuknar under sitt liv i cancer. En allvarlig sjukdom kommer alltid
oväntat och då är det viktigt att du snabbt få den bästa möjliga vården så att du
får koncentrera dig på att bli frisk.
POP FÖRSÄKRING I HÄNDELSE AV ALLVARLIG SJUKDOM
Det är också bra att säkerställa att en allvarlig sjukdom inte
orsakar ekonomiska bekymmer och att du lätt kan betala övriga
oväntade utgifter. Förbered dig i god tid medan det fortfarande
är möjligt. Då kan du även i framtiden tryggt gå vidare i livet.
Försäkra dig och din familj med POP Försäkring i händelse av
allvarlig sjukdom.

VEM KAN TECKNA EN POP FÖRSÄKRING I HÄNDELSE
AV ALLVARLIG SJUKDOM?
Du kan bli försäkrad om
• du är 18–59 år och
• du enligt befolkningsregistret har din hemort i Finland och
• du är frisk
Med frisk avses här:
• Att du för närvarande inte har något men, skada, eller
sjukdom, kronisk eller periodisk sjukdom.
• Att du inte heller har sökt dig till läkarundersökning eller
vård av läkare på grund av men, sjukdom,eller skada,
en kronisk eller periodisk sjukdom under 12 månader före
ansökan.
• Att du inte är medveten om behov av sådan
undersökning eller vård.
• Att du inte står under läkaruppföjning på grund av något
fynd i anknytning till ditt hälsotillstånd.
• Att du heller aldrig har lidit av hjärtsjukdom, rubbningar i
blodcirkulationen, blodtryckssjukdom, förlamning, njurfel,
cancer, immunbrist eller -störning, lever- eller
bukspottkörtelsjukdom.
Med läkarvård avses bl.a. kontinuerlig läkemedelsbehandling,
sjukhusvård och läkarbesök.
Med sjukdom avses inte sedvanliga förkylningar, magont eller
övriga tillfälliga och kortvariga krämpor.

VAD ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN I HÄNDELSE
AV ALLVARLIG SJUKDOM?
Ersättningen betalas ut enligt det försäkringsbelopp du väljer. Du
kan välja 20 000, 40 000 eller 60 000 euro som försäkringsbelopp. Ersättningen är skattefri för den försäkrade och utbetalningen av den eller ersättningens storlek påverkas på inget sätt
av eventuella lagstadgade eller andra försäkringsersättningar.
Ersättningen betalas om den försäkrade under försäkringstiden
konstateras lida av någon av de nedan nämnda allvarliga sjukdomarna:
• Cancer, men dock inte till exempel ett förstadium av en tumör
eller en tumör i samband med immunbristtillstånd.
• Bekräftad hjärtinfarkt.
• Bypassoperation av kransartärer och ballongdilatation. Vid
bypass av en artär betalas halva ersättingsbeloppet och vid
ballongdilatation 20% av försäkringsbeloppet högst två (2)
gånger under försäkringsavtalets giltighetstid.
• Njursvikt som har lett till dialysvård.
• Slaganfall med bestående men.
• Stor organtransplantation där den försäkrade är mottagare
i en hjärt-, lung-, lever-, bukspottkörtel-, njur- eller
benmärgstransplantation.
• MS-sjukdom med bekräftad diagnos som medfört symptom
som utan avbrott har varat i minst (6) sex månader under en tid
som omedelbart föregår ansökan om ersättning.
• Blindhet, förlust av synen på båda ögon.
• Koma, som varat minst en månad.
• Stor brännskada, som leder till permanenta hudförändringar
(tredje graden), minst 20% av kroppsytan.
• Förlamning, fullständig, minst två extremiteter.
Ersättningen betalas till förmånstagarna om den försäkrade
dör i en allvarlig sjukdom. Vid dödsfall är de närstående
förmånstagare om inget annat skriftligen har meddelats
försäkringsbolaget.

Ersättning betalas inte om en allvarlig sjukdom förorsakats bl.a. av
• förgiftning på grund av alkohol eller läkemedel
• HIV-smitta eller aids
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Försäkringspremien påverkas av det valda försäkringsbeloppet,
den försäkrades ålder och tobaksrökning. Om du inte röker är
försäkringen förmånligare för dig på grund av mindre risk. Om du
använder eller har använt tobaksprodukter avsedda för rökning
under de senaste 12 månaderna före försäkringen börjar bestäms
din försäkringspremie enligt premien för rökare. Rökning av till och
med en enda cigarett anses som tobaksrökning.
Försäkringspremien stiger årligen den följande försäkringsperioden efter din födelsedag enligt försäkringstariffen (ända till 65 års
ålder). Den försäkrade får årligen information från försäkringsbolaget om det kommande årets försäkringspremier.
I tabellen ser du vad försäkringen kostar dig om du valt 20 000 €
som försäkringsbelopp. Om du vill ha 40 000 € som försäkringsbelopp, multipliceras premien med två, och om du vill ha
60 000 €, multipliceras den med tre.
Försäkringspremien debiteras månatligen genom e-faktura från
ditt konto på den förfallodag du väljer.
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De fullständiga begränsningarna av ersättning fnns i punkt 4
i försäkringsvillkoren till POP Försäkring i händelse av allvarlig
sjukdom.

UNDANTAG FRÅN NÄR ANSVARET BÖRJAR
Beträffande cancer betalas ersättning endast när sjukdomen har
konstaterats tidigast 6 månader efter det att försäkringen har
börjat.

FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSTID
Försäkringen träder i kraft då försäkringsansökan tecknas under
förutsättning att den beviljas av AXA. Försäkringen upphör när
den försäkrade fyller 65 år eller när den försäkrade eller förmånstagaren har fått full engångsersättning.

UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRINGEN
Försäkringstagaren kan när som helst skriftligen säga upp försäkringen.

Försäkringsbolaget har rätt att säga upp skyddet under
försäkringens giltighetstid om försäkringstagaren medvetet eller
av oaktsamhet har lämnat felaktiga uppgifter vid tecknandet av
försäkringen, ifall detta skulle ha lett till att försäkringsbolaget
inte hade beviljat försäkringen om korrekta uppgifter hade funnits
till handa.

SÖKANDE AV ERSÄTTNING
Blanketter för ansökan om ersättning fås på POP Bankens kontor
och av AXA. På blanketterna fnns det anvisningar om de dokument som ska bifogas ansökan. Mer information om behandlingen
av ersättning ges vid behov även av AXAs kundtjänst,
tfn 010 80 2844.

BESKATTNING AV ERSÄTTNINGEN
Den ersättning som betalas till den försäkrade i händelse av allvarlig sjukdom är skattefri. En dödsfallsersättning (den ersättning
för dödsfall som orsakats av allvarlig sjukdom som fastställts i
försäkringsvillkoren) som betalas till nära anhöriga förmånstagare
beskattas genom arvsskatt.
För övriga förmånstagare är ersättningen beskattningsbar kapitalinkomst. Uppgifterna baserar sig på den senaste gällande
skattelagstiftningen.

ÄNDRINGSSÖKANDE
Den som är missnöjd med ett beslut givet av AXA eller i övrigt är
missnöjd med bolagets verksamhet eller dess representant bör i
första hand kontakta AXA för att klara upp ärendet.
Vid problem får man hjälp av Försäkrings- och fnansrådgivningen. Vid meningsskiljaktigheter mellan försäkringstagaren
och försäkringsbolaget ges i enskilda fall rekommendationer av
Försäkringsnämnden som är specialiserad på försäkringsärenden.
Alternativt kan meningsskiljaktigheter behandlas av Konsumenttvistenämnden. Meningsskiljaktigheter mellan en försäkringstagare och försäkringsbolaget avgörs i sista hand av en allmän
domstol.
Talan ska väckas inom tre år efter att parten fått skriftligt besked
om försäkringsbolagets beslut och inom den nämnda tidsfristen
vid den tingsrätt i Finland där parterna har sin hemort. Efter tidsfristen föreligger inte längre talerätt.
Försäkrings- och fnansrådgivningen och Försäkringsnämnden:
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tfn (09) 685 0120
Konsumenttvistenämnden:
PB 306, 00531 Helsingfors, tfn 010 366 5200

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
AXA behandlar dina personuppgifter konfdentiellt och i enlighet
med gällande bestämmelser. AXAs dataskyddsbeskrivning och
övriga dataskyddsinformation fnns att läsa på adressen se.clp.
partners.axa/home-se/sekretesspolicy.

INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSGIVAREN OCH DESS OMBUD
Försäkring i händelse av allvarlig sjukdom beviljas av AXA France
Vie – privat aktiebolag som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 310 499 959. Bolagets hemort är Nanterre i
Frankrike. Bolagets huvudkontor: 313 Terrasses de l’Arche – 92727
Nanterre Cedex, Frankrike. Fransk försäkringslag tillämpas på bolaget och Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue
de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00, https://
acpr.banque-france.fr/ utövar tillsyn över det.
Bolaget representeras i Finland av och försäkringen beviljas av
AXA France VIE - Filial – Finland (2922515-8). Den fnska flialen
har registrerats i handelsregistret som upprätthålls av Patent och
registerstyrelsen. Tillsyn över den fnska flialen utövas av
Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors, Tel. 09 183 51,
www.fnanssivalvonta.f.
POP andelsbankerna fungerar som ombud och förmedlare för
försäkringsbolagen. Ingen av parterna äger över 10 % av varandras kapital eller röstetal. Ombuden är registrerade i Finansinspektionens register för försäkringsförmedlare. Registreringen kan
kontrolleras hos Finansinspektionen. Ombudet betalas provision
enligt premierna och möjligen en del av premieintäkten.

KONTAKTUPPGIFTER
AXA
PB 67 (Tavastvägen 15)
00501 Helsingfors
Kundtjänst: tfn 010 80 2844*
http://clp.partners.axa/f
*Samtal till de här servicenumren kostar 8,35 cent/samtal + 16,69
cent/min. I priserna ingår moms 24 %.

BEKANTA DIG MED FÖRSÄKRINGSVILLKOREN
Denna broschyr är inte en komplett produktbeskrivning och
ersätter inte försäkringsvillkoren som bl.a. innehåller noggranna
defnitioner av de sjukdomar som ersätts. Försäkringsvillkoren
och ytterligare information får du på POP Banken eller genom att
ringa AXAs kundtjänst 010 80 2844.

POP Vakavan sairauden vakuutus / 8.2021

GÄLLANDE LAG
På försäkringen tillämpas lagen om försäkringsavtal och övrig
fnländsk lagstiftning.

