
Livförsäkring  
för dödsfall

Förköpsinformation 2018-06-01

10200662_Skandia_Forkopsinformation_Livforsakring_dodsfall_92513.indd   1 2018-05-22   15:55



Innehåll

Allmän information ....................................................................................................3

Försäkringsgivare ................................................................................................................... 3

Försäkringsskydd.................................................................................................................... 3

Försäkringsavtalet .................................................................................................................. 3

Du väljer försäkringsbelopp ..................................................................................................... 4

När din livförsäkring börjar gälla  .............................................................................................. 4

Hälsodeklaration .................................................................................................................... 4

Oriktiga uppgifter m.m. ........................................................................................................... 4

Beräkning av premie ............................................................................................................... 4

Betalning av premie ................................................................................................................ 4

Försäkringstid ........................................................................................................................ 5

Skatteregler ........................................................................................................................... 5

Förmånstagarförordnande  .........................................................................................5

Försäkring där försäkringstagare och försäkrad är samma person ................................................. 5

Försäkring där försäkringstagare och försäkrad inte är samma person ........................................... 5

Förklaringar till begrepp i förmånstagarförordnande ................................................................... 5

Inskränkningar i giltigheten.........................................................................................5

Självmord .............................................................................................................................. 5

Särskilt riskfylld verksamhet .................................................................................................... 5

Försäkringen gäller inte heller för dödsfall på grund av att den försäkrade utövar eller utövat ........... 5

Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utanför Sverige ........................................ 6

Vistelse utanför Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter ......................................... 6

Brottslig handling och terrorverksamhet .................................................................................... 6

Om du ångrar dig ......................................................................................................6

Om du inte är nöjd ....................................................................................................6

Om dina personuppgifter ...........................................................................................7

2

10200662_Skandia_Forkopsinformation_Livforsakring_dodsfall_92513.indd   2 2018-05-22   15:55



Livförsäkring för dödsfall

Allmän information
Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före 
köp. Informationen är kortfattad och översiktlig och 
innehåller inte de fullständiga försäkringsvillkoren. 
Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren 
som finns att hämta på Skandias hemsida Skandia.se. 
Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, 
ta kontakt med oss för att få veta om det omfattas av 
försäkring. 

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare till försäkringen är Livförsäkrings-
bolaget Skandia, ömsesidigt, fortsättningsvis benämnt 
Skandia. Organisationsnummer 516406-0948,  
säte: Stockholm. Att Skandia är ett ömsesidigt försäk-
ringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. 
Huvudkontorets adress är Lindhagensgatan 86,  
106 55 Stockholm och telefonnummer är  
08–788 10 00.

Försäkringsskydd
En livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas 
ut vid dödsfall. Livförsäkringen innehåller inget sparan-
de utan är en ren riskförsäkring, och du har möjlighet 
att välja den nivå på dödsfallsbelopp som passar dina 
krav och ditt behov. 

Den här försäkringen passar dig som t.ex. har behov 
av att:
•  Ge ersättning till efterlevande alternativt ge  

efterlevande möjlighet att lösa ut särkullsbarn.
•  Ge kompanjon möjlighet att lösa ut avliden  

kompanjons efterlevande.

Försäkringsavtalet
Nar du tecknar privat livförsäkring i Skandia sluts ett 
avtal mellan dig och Skandia. Avtalet bekräftas med 
handlingar som skickas till försäkringstagaren. Du är 
försäkringstagare och Skandia är försäkringsgivare. 
Försäkringsavtalet reglerar när och hur utbetalning 
från försäkringen ska ske, liksom din inbetalning till 

Skandia. Det belopp Skandia ska betala ut enligt avta-
let kallas försäkringsbelopp och det du ska betala in 
kallas premie.
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I avtalet bestämmer du vem som ska vara förmåns-
tagare till din livförsäkring, alltså vem som ska få 
utbetalningen om du avlider. För försäkringsavtalet 
tillämpas svensk lag. Du kan teckna försäkringen från 
och med 18 års ålder till ännu ej fyllda 65 år, och den 
gäller längst till du fyller 70 år.

Du väljer försäkringsbelopp
Du väljer själv det försäkringsbelopp som du finner 
lämpligast och som motsvarar dina behov. Nivån på 
försäkringsbeloppet kan komma att prövas av Skandia. 
Premien för din försäkring avgörs av vilket försäkrings-
belopp du väljer och hur gammal du är. Ju yngre du är, 
desto lägre blir premien.

När din livförsäkring börjar gälla 
Försäkringen börjar gälla dagen efter den dag du an-
sökte om försäkringen under förutsättning 
• Att ansökningshandlingarna är fullständiga
•  Att försäkringen enligt tillämpade bedömningsregler 

kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll
•  Att det inte av ansökningshandlingarna eller på 

annat sätt framgår att försäkringen ska börja gälla 
senare

Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie 
eller med förbehåll, inträder Skandias ansvar först se-
dan Skandia erbjudit försäkring med sådan utformning 
och du antagit erbjudandet.  

Hälsodeklaration
För att teckna försäkringen måste du svara på frågor 
om din hälsa i en hälsodeklaration, och i vissa fall 
krävs ett läkarutlåtande. En hälsodeklaration kan även 

behövas vid ändring av försäkringsavtalet senare under 
försäkringstiden. Om du har eller har haft en sjukdom 
eller åkomma kan hälsoprövningen leda till att för-
säkring inte beviljas, blir beviljad med ändrade villkor 
eller förhöjd premie. Försäkring som efter hälsopröv-
ning beviljas med ändrade villkor eller förhöjd premie, 
börjar gälla först efter det att du som försäkringstagare 
accepterat de ändrade villkoren eller den förhöjda 
premien.  

Oriktiga uppgifter m.m.
Om försäkringsavtalet grundats på oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter kan Skandias ansvar begränsas 
helt eller delvis till det försäkringsåtagande som skulle 
ha blivit följden om Skandia känt till de riktiga uppgif-
terna. Om avsiktligt felaktiga (svikliga eller i strid mot 
tro och heder) uppgifter lämnats är Skandia fritt från 
ansvar. 

Beräkning av premie
Premien beräknas och grundar sig på den försäkrades 
ålder, försäkringsbelopp samt de vid tidpunkten för 
premieberäkningen gällande försäkringstekniska anta-
ganden, såsom dödlighet och driftkostnader.

Betalning av premie
Premien ska betalas senast på förfallodagen. Om 
premien inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är 
av ringa betydelse, får Skandia säga upp försäkringen 
eller begränsa sitt ansvar enligt försäkringsvillkoret. 
Uppsägningen får verkan 14 dagar efter det att Skandia 
skickar meddelande om uppsägningen, om premie inte 
betalas inom denna tid. Premien kan betalas månads-
vis mot faktura eller via autogiro. 
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Försäkringstid
Försäkringen gäller för ett år i taget och förnyas auto-
matiskt om den inte blir uppsagd. Du har rätt att när 
som helst säga upp försäkringen att genast upphö-
ra. Skandia har inte rätt att säga upp försäkringen 
på grund av att ditt hälsotillstånd försämrats under 
försäkringstiden. När du fyllt 70 år kan den inte längre 
förnyas. 

Skatteregler
Premien som du betalar för din försäkring är inte 
avdragsgill i deklarationen. Det försäkringsbelopp som 
betalas ut är fritt från inkomstskatt.

Förmånstagarförordnande 
En försäkring kan tecknas av en privatperson eller 
ett företag. En försäkring som ägs av ett företag har 
inget förmånstagarförordnande utan betalas ut enligt 
avtalet. Till en privatägd försäkring får du välja vem du 
vill som förmånstagare, d.v.s. den som kan ta emot ut-
betalningar från försäkringen om den ska betalas ut till 
någon annan än dig. Om du inte väljer något förmåns-
tagarförordnande så gäller följande förordnande enligt 
försäkringsvillkoren.

Försäkring där försäkringstagare och försäkrad  
är samma person
Förmånstagare är den försäkrades make/sambo. Om 
sådan inte finns, den försäkrades barn. Om sådana 
inte finns, den försäkrades arvingar. Om en förmånsta-
gare helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder den 
eller de enligt förordnandet därnäst berättigade i den 
avståendes ställe.

Försäkring där försäkringstagare och försäkrad  
inte är samma person
Om försäkringstagaren och den försäkrade avlider 
samtidigt, inträder försäkringstagarens arvingar som 
förmånstagare till utfallande belopp. Om försäkrings-
tagaren avlider före den försäkrade ska den försäkrade 
inträda som försäkringstagare. Om denne därefter 
avlider utan att ha gjort nytt förmånstagarförordnande, 
ska utbetalning ske till den försäkrades arvingar.

Förklaringar till begrepp i förmånstagar
förordnande
Med make avses den person med vilken den försäkra-
de var gift vid tidpunkten för dödsfallet. Förordnande 
till make anses vara förfallet om mål om äktenskaps-
skillnad mellan makarna då pågick. I uttrycket make 
innefattas även registrerad partner enligt lagen om 
registrerat partnerskap.

Med sambo avses den person med vilken den försäkra-
de sammanbodde vid tidpunkten för dödsfallet enligt 
sambolagen.

Med make/sambo avses i första hand make om sådan 
finns och i andra hand sambo.

Med barn avses den försäkrades barn med fördelning 
efter vad som gäller i fråga om arvsrätt efter den för-
säkrade.

Med arvingar avses de som har rätt att ta arv efter den 
försäkrade enligt arvsrättens regler. Om arvingar sak-
nas sker utbetalning till Allmänna Arvsfonden.

Inskränkningar i giltigheten
Det är viktigt att du tar del av inskränkningarna i för-
säkringens giltighet innan du tecknar försäkringen. 

Självmord
Har den försäkrade begått självmord gäller försäkring-
en endast om det har gått mer än ett år från det att 
försäkringsavtalet ingicks.

Särskilt riskfylld verksamhet
Försäkringen gäller inte för dödsfall på grund av att 
den försäkrade är eller har varit verksam
•  Som förare eller i övrigt tjänstgörande ombord vid 

militär flygning, avancerad flygning eller yrkes-
mässig provflygning

• Som stuntman, luftakrobat eller liknande

Försäkringen gäller inte heller för dödsfall på 
grund av att den försäkrade utövar eller utövat
• Yrkesmässig motorsport
• Bergsklättring eller liknande aktivitet
•  Dykning (avser dykning på större djup än 30 m, 

ensamdykning, dykning utan ytorganisation eller  
is-, vrak- eller grott dykning)

•  Kampsport (såsom Kung Fu, kendo, taekwondo, 
kick- och thaiboxning eller liknande) samt professio-
nell boxning

•  Extrema sporter, äventyrssporter eller deltagande  
i expedition av äventyrskaraktär

•  Särskild riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt 
eller liknande.
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Deltagande i främmande krig eller i politiska  
oroligheter utanför Sverige
Försäkringen gäller inte vid dödsfall som inträffar då 
den försäkrade deltar i krig, vilket inte sammanhänger 
med krigstillstånd i Sverige, eller i politiska orolighe-
ter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid 
dödsfall som inträffar inom ett år efter sådant delta-
gande och som kan anses vara beroende av kriget eller 
oroligheterna.

Vistelse utanför Sverige vid krig eller krigs
liknande politiska oroligheter
Innan tre år förflutit från det försäkringen började gäl-
la, gäller försäkringen inte vid dödsfall som kan anses 
vara beroende av krig, vilket inte sammanhänger med 
krigstillstånd i Sverige, eller av krigsliknande politiska 
oroligheter och som inträffar då den försäkrade, utan 
att delta i kriget eller oroligheterna, vistas utanför 
Sverige i område där sådana förhållanden råder. Under 
de tre första försäkringsåren gäller försäkringen inte 
heller vid dödsfall som inträffar inom ett år efter sådan 
vistelse och som kan anses vara beroende av kriget 
eller oroligheterna.

Utbryter kriget eller oroligheterna medan den försäkra-
de vistas i området gäller inskränkningen inte under de 
tre första månaderna därefter.

Brottslig handling och terrorverksamhet
Försäkringen gäller inte för dödsfall som orsakats av 
eller har samband med att den försäkrade begått eller 
medverkat till brottslig handling som enligt svensk lag 

kan leda till fängelse. Detsamma gäller även vid delta-
gande i gänguppgörelse, upplopp eller motsvarande 
våldsamma handlingar.

Försäkringen gäller heller inte för dödsfall som or-
sakats av eller har samband med att den försäkrade 
utfört eller medverkat i terrorverksamhet.

Om du ångrar dig
Är du inte nöjd med ditt köp av försäkring har du rätt 
att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar 
från det du fått försäkringsbrevet kan avtalet avslutas 
omedelbart och du får tillbaka inbetald premie. Om du 
vill utnyttja din ångerrätt kontakta Skandia Kundservice 
på telefon 0771–55 55 00 eller skriv till Skandia. Adres-
sen finner du i dina försäkringshandlingar.

Om du senare vill upphöra med försäkringen kan du 
säga upp den eller sluta betala den.

Om du inte är nöjd
Skandia är ett kundstyrt bolag och det är viktigt för oss 
att vara transparanta och ha en öppen dialog med dig 
som kund. Vi vill så klart att du ska känna dig nöjd med 
oss. Om du har synpunkter får du gärna höra av dig till 
oss – så att vi kan bli bättre. 

Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta den 
person som hjälpte dig med ditt ärende för att få yt-
terligare förklaring till beslutet och reda ut eventuella 
missförstånd. Om du inte vet vem du ska vända dig till 
kan du alltid kontakta vår kundservice.
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Skandias klagomålsutredare
Postadress: R809, 106 37 Stockholm
Telefon vxl: 08-788 10 00
Mejl: klagomal@skandia.se

Konsumentverket
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad 
Telefon: 0771-42 33 00 
www.konsumentverket.se 

Hallå Konsument
Telefon: 0771-525 525 
www.hallakonsument.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm

Om du inte är nöjd med det besked du fått i ditt klago-
mål kan du vända dig till Skandias klagomålsutredare. 
På din begäran kan en klagomålsutredare pröva ditt 
ärende och granska handläggning och beslut i olika 
frågor. Ärenden som önskas prövade av Skandias kla-
gomålsutredare lämnas skriftligt. 

Konsumentverket erbjuder också oberoende vägled-
ning via deras upplysningstjänst Hallå Konsument. Du 
kan få information och råd direkt via hemsidan, mejl, 
chatt eller telefon i bl.a. bank- och försäkringsfrågor. 
Många kommuner har också en konsumentvägled-
are som kan ge dig information och råd. Du kan hitta 
konsumentvägledningen i din kommun via Hallå 
Konsument. Du kan också få allmänna upplysningar 
och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas 
Försäkringsbyrå.

Om du vill få din sak prövad genom tvistlösning utanför 
Skandia har du rätt att vända dig till en alternativ 
tvistlösningsnämnd. En tvist som gäller försäkring 
kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden och 
om det handlar om försäkringsmedicinska frågor, av 
Personförsäkringsnämnden. Du kan enkelt lämna in 
ditt klagomål till dessa nämnder via EU:s plattform för 
tvistlösning online. Via plattformen vidarebefordras 
klagomålet till den alternativa tvistlösningsnämnd du 
väljer och hela processen hanteras online via platt-
formen. Du kan också få en tvist prövad av allmän 
domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilket ofta ingår 
i hemförsäkringen, kan den försäkringen ofta ersätta 
dina advokat kostnader.

Om dina personuppgifter
Hur vi hanterar dina personuppgifter beror på vilka 
produkter du har hos oss. Det kan handla om uppgif-
ter som du lämnar till oss för din egen eller för någon 
annans räkning när du öppnar ett konto eller ansöker 
om en försäkring, eller som du lämnar under affärs-
förbindelsens gång. Ibland behöver vi även behandla 
information om din hälsa, fackliga tillhörighet eller pri-
vatekonomi, för att kunna bedöma om du till exempel 
kan få en viss försäkring eller ett lån. All information 
behandlas konfidentiellt och skyddas med tekniska 
lösningar och höga krav på våra medarbetare. 

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi samlar 
inte in fler uppgifter om dig än vad som behövs och 
behandlar dem bara om vi har rätt till det.

På www.skandia.se/personuppgifter hittar du mer 
information om hur vi behandlar dina personuppgifter 
och hur du utövar dina rättigheter.
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