Individuell livförsäkring
Livförsäkring för dödsfall – Allmänna villkor av år 2006

Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad
i Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, nedan kallat
Skandia Liv.
Beräkningen av premien sker med hänsyn till Skandia
Livs rörelseresultat och kan när som helst ändras.
Skandia Liv har rätt att, med verkan från närmast följande
premieperiod, ändra dessa allmänna villkor. En förutsättning för detta är att Skandia Liv senast en månad före
premieperiodens början sänder ett meddelande om villkorsändringen till försäkringstagaren.

A. Försäkringsavtalet
1. Allmänna bestämmelser
Försäkringstagare är den som ingår avtal med Skandia Liv
Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår
äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare.
Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller.
Vad reglerar försäkringsavtalet?
För försäkringsavtalet gäller vad som anges i
1. försäkringsbrevet (bekräftelse på avtalet)
2. dessa allmänna villkor
3. försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt.
Försäkringstagarens och den försäkrades
upplysningsplikt
Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att på
Skandia Livs begäran lämna upplysningar som kan ha
betydelse för om försäkringen ska meddelas eller utvidgas.
Försäkringstagaren och den försäkrade ska ge riktiga och
fullständiga svar på Skandia Livs frågor. Om någon uppgift
som lämnats är oriktig eller ofullständig, gäller vad som för
sådant fall regleras i försäkringsavtalslagen.
2. Försäkringstid
Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet.
Skandia Liv har inte rätt att neka förnyelse av eller säga
upp försäkringsavtalet med anledning av att den försäkrades
hälsotillstånd försämrats efter det att försäkringen började
gälla.
Försäkringen kan inte förnyas efter det att den försäkrade
fyllt 70 år.

B. När börjar försäkringen gälla?
Skandia Livs ansvar inträder dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäkringen under förutsättning
1. att ansökningshandlingarna är fullständiga
2. att försäkringen enligt tillämpade bedömningsregler
kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll
samt
3. att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat
sätt framgår att försäkringen ska börja gälla senare.
Om Skandia Liv enligt tillämpade regler ska återförsäkra
viss del av försäkringen inträder ansvaret för denna del
dock först när återförsäkringen börjar gälla.

C. Förmånstagare
Förmånstagare är den eller de som enligt förmånstagarförordnandet ska få utbetalning från försäkringen eller rätt till
försäkringen.
Om försäkringen gäller på försäkringstagarens eget liv,
bör försäkringstagaren förordna förmånstagare. Utbetalning
vid dödsfall sker då till denne. Förordnande eller ändring av
förordnande ska göras genom ett egenhändigt undertecknat
meddelande till Skandia Liv.
Förordnandet gäller då, även om Skandia Liv inte har
gjort anteckningar i försäkringsbrevet.
Om försäkringen gäller på en annan persons liv än försäkringstagarens eget, sker utbetalning vid dödsfall till
försäkringstagaren. Förordnande av förmånstagare anses,
om inte annat framgår av det, avse äganderätten till försäkringen i händelse av försäkringstagarens död.

D. Premiebetalning
1. Den första premien
Första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag då
Skandia Liv skickade ett krav på premien. Om premien
inte betalas inom denna tid upphör försäkringen att gälla 14
dagar efter den dag då Skandia Liv sänt uppsägningsbrev.
2. Förnyelsepremie
Om premien betalas månadsvis ska premie för senare
period betalas senast på premieperiodens första dag. Om
den inte betalas månadsvis ska den betalas senast en månad
efter det att Skandia Liv skickade ett krav på premien. Om

så inte sker upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter den
dag då Skandia Liv sänt uppsägningsbrev om inte premien
betalas inom denna 14-dagarsfrist. Om premien betalas
inom tre månader från det att försäkringen upphörde att
gälla, återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning.
Har premien inte betalats inom dessa tre månader kan försäkringen inte återupplivas.

2.6 kampsport (såsom Kung Fu, kendo, taekwando,
kickoch thaiboxning eller liknande) samt professionell boxning
2.7 extrema sporter, äventyrssporter eller deltagande i
expedition av äventyrskaraktär
2.8 särskild riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt
eller liknande.

3. Premie vid dödfall
Vid dödsfall återbetalas premie för tid efter dödsfallsmånaden. Avlider den försäkrade under tid då försäkringen
är gällande utan att premien för den pågående premiebetal
ningsperioden betalats, avräknas premie för tid t.o.m. döds
fallsmånaden från försäkringsbeloppet.

3. Krigstillstånd i Sverige
Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning i
fråga om Skandia Livs ansvarighet och rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie).

E. Utbyte mot ny livförsäkring
Om det framgår av försäkringsbrevet att försäkringen före
en viss tidpunkt kan bytas ut mot ny livförsäkring med
engångsutbetalning, gäller följande.
Den nya försäkringen får tecknas enligt valfri, vid utby
testillfället förekommande försäkringsform, dock utan rätt
till premiebefrielse eller annan särskild förmån vid arbets
oförmåga och utan rätt till höjning av försäkringsbeloppet
Utbytet sker utan ny prövning av den försäkrades hälso
tillstånd, och premierna för den nya försäkringen bestäms
därför på grundval av den försäkrades hälsotillstånd vid
den tidpunkt då den befintliga försäkringen tecknades. I
övrigt utfärdas den nya försäkringen med de villkor som vid
ut bytestillfället tillämpas för nytecknad livförsäkring. En
förutsättning för utbytet är att alla förfallna premier för den
befintliga försäkringen är betalda.

F. Inskränkningar i försäkringens giltighet
Vid självmord, särskilt riskfylld verksamhet, krig och politiska oroligheter gäller särskilda nedan angivna bestämmelser beträffande försäkringens giltighet.
1. Självmord
Har den försäkrade begått självmord gäller försäkringen
endast om det har gått mer än ett år från det att försäkrings
avtalet ingicks. Vid kortare tid gäller försäkringen vid själv
mord endast om det måste antas att försäkringen tagits utan
tanke på självmordet.
2. Särskilt riskfylld verksamhet
Försäkringen gäller inte för dödsfall på grund av att den
försäkrade är eller har varit verksam
2.1 som förare eller i övrigt tjänstgörande ombord vid
militär flygning, avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning.
2.2 som stuntman, luftakrobat eller liknande.
Försäkringen gäller inte heller för dödsfall på grund av att
den försäkrade utövar eller utövat
2.3 yrkesmässig motorsport
2.4 bergsklättring eller liknande aktivitet
2.5 dykning (avser dykning på större djup än 30 m,
ensamdykning, dykning utan ytorganisation eller is-,
vrak- eller grottdykning)
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4. 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 oroligheter utanför
Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall som
inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan
anses vara beroende av kriget eller oroligheterna.
Deltagande i militärt FN-uppdrag räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter.
5. Vistelse utanför Sverige vid krig eller
krigsliknande politiska oroligheter
Innan tre år förflutit från det försäkringen började gälla,
gäller försäkringen inte vid dödsfall som kan anses vara
bero ende 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 försäkrade
vistas i området gäller inskränkningen inte under de tre första månaderna därefter.

G. Åtgärder för utbetalning
För utbetalning av försäkringsbelopp ska de handlingar och
övriga upplysningar som Skandia Liv anser vara av bety
delse för bedömning av sitt ansvar anskaffas och insändas
utan kostnad för Skandia Liv.
Medgivande för Skandia Liv att för bedömning av sin
ansvarighet inhämta upplysningar från läkare eller annan
vårdgivare, sjukhus, annan vårdinrättning, allmän försäk
ringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om
Skandia Liv begär det.
Den som gör anspråk på utbetalning ska styrka sin rätt till
beloppet.

H. Tidpunkt för utbetalning och
räntebestämmelser
Utbetalning av försäkringsbelopp ska ske senast en månad
efter det att rätt till utbetalning uppkommit och den som gör
anspråk på beloppet fullgjort vad som åligger denne enligt
punkt G. Om det med hänsyn till dödsorsaken eller eljest

finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till
grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig,
behöver utbetalning dock inte ske förrän en månad förflutit efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska
bedrivas skyndsamt.
Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar
Skandia Liv dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver
ansvarar Skandia Liv inte för förlust som kan uppkomma
om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs.
Om utbetalningen sker vid en tidpunkt senare än en
månad efter dödsfallet betalar Skandia Liv, oavsett om
dröjsmål föreligger, ränta från den tidpunkten. Räntesatsen
bestäms av Skandia Liv enligt de regler bolaget vid varje
tidpunkt tillämpar för sådana fall. Sådan ränta avräknas i
förekommande fall från dröjsmålsräntan.
Ränta betalas dock inte om de sammanlagda räntebeloppen skulle understiga en halv procent av prisbasbeloppet
enligt lagen om allmän försäkring för det år utbetalningen
sker.

I. Force Majeure
Skandia Liv ansvarar inte för skada till följd av stridsåtgärd
i arbetslivet, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller
annan omständighet varöver Skandia Liv inte råder och inte
heller för annan skada om Skandia Liv förfarit med normal
aktsamhet.
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Information om behandling av
personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till Livförsäkringsbolaget
Skandia ömsesidigt kommer att behandlas av bolaget och
andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna
fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger
enligt lag eller andra författningar.
Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att
informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter.
Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen såväl inom som utom EUoch EES-området. Den som inte vill mottaga adresserade
erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära så
kallad reklamspärr.
Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast
att göras tillgängliga för personer som oundgängligen behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt
arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning
som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget
kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den
enskildes kommunikation med bolaget.
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen
till Livförsäkringbolaget Skandia, 106 55 Stockholm. Märk
kuvertet ”Information om personuppgifter”.

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 516406-0948

