
POP Försäkring i händelse av allvarlig sjukdom

Faktabladet för försäkringsprodukt 

Företag: AXA France VIE - Filial - Finland (FO-nummer 2922515-8) Produkt: Försäkning i händelse av allvarlig 
sjukdom

Fullständig information som ges innan avtalet tecknas och information om produkten som gäller avtalet ges i produktfaktabladet, försäkringsvillkoren och 
försäkringsavtalet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
POP Bankens Skydd i händelse av allvarlig sjukdom utbetalar ersättning i form av ett avtalat engångsbetlopp  ersättning ifall du insjuknar i en allvarlig sjukdom (11 
sjukdomar som berättigar till ersättning) eller dör i en sjukdom som berättigar till ersättning (ersättningen utbetalas då till förmånstagaren). Försäkringen är en 
frivillig personförsäkring. Engångsbeloppet kan vara 20 000, 40 000 eller 60 000 euro. Den skattefria engångsersättningen kan användas på valfritt sätt.  Du kan 
teckna försäkringen om du är mellan 18 och 59 år gammal, frisk enligt vad som försäkringen förutsätter och bor i Finland.

£

Mitä vakuutus kattaa?

Cancer, dock inte förstadium till tumör eller tumör som uppträder 
i samband med immundefekt

Hjärtinfarkt som är konstaterad

Bypass-operation av kransartärer, och ballongdilatation 

Njurinsufficiens för vilken dialysbehandling har inletts

Slaganfall som leder till bestående men
Stor organtransplantation där den försäkrade är mottagare vid 
transplantation av hjärta, lunga, lever, bukspottkörtel, njure eller 
benmärg

Multipelskleros som är konstaterad 

Förlamning, fullständig, minst två extremiteter

Stor brännskada, blindhet och koma

Dödsfall på grund av någon av ovannämnda skadehändelser 

Ersätts som engångsbelopp på 20 000, 40 000 eller 60 000 
euro.

£

Vad täcker försäkringen inte?

£

Finns det någon begränsning för försäkringsskyddet?

Var gäller försäkringsskyddet? 

Försäkringen gäller 24 timmar om dygnet på arbets- och fritid och överallt i världen. 

£

Vilka är mina skyldigheter? 

• Vid ansökan om försäkring ska alla de uppgifter som försäkringsbolaget begär lämnas.
• Försäkringsbolaget bör underrättas om de uppgifter som har lämnats i samband med ansökan är bristfälliga eller har ändrats betydligt.
•  Om den försäkrade vid ansökan om ersättning svikligen har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter till försäkringsbolaget kan ersättningen sänkas 

eller förvägras.

Hur och var betalar jag premien? 

Försäkringspremien ska betalas månatligen före förfallodatum.

£

£

Hur säger jag upp avtalet?
Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen genom en skriftlig anmälan.

Cancer som har diagnostiseras inom sex månader efter 
försäkringens begynnelsedatum.

Godartad tumör eller förstadium till tumör och inte 
heller någon annan form av hudcancer än malignt 
melanom.

Andra än de ovannämnda sjukdomarna.

Sjukdom som har förorsakats av giftverkan av alkohol och 
läkemedel eller annat berusande ämne som den försäkrade har 
brukat eller föda som den försäkrade har intagit.

Sjukdom som har orsakats av HIV-infektion eller aids.

När börjar och upphör försäkringsskyddet?
Skyddet träder i kraft den dag då försäkringsansökan undertecknas, förutsatt att försäkringsbolaget kan bevilja försäkringen. Försäkringen 
gäller tills den försäkrade uppnår 65 års ålder. Övriga skäl för upphörande finns uppräknade i försäkringsvillkoren, punkt 2.3.




