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Nordea MyLife
En flexibel och individuell personförsäkring för företagare – där du kan välja hur du använder försäkringsersättningen.

Skydd vid
allvarlig sjukdom

Skydd vid permanent 
arbetsoförmåga

Skydd vid  
dödsfall

Skydd vid dödsfall eller
permanent arbetsoförmåga

till följd av olycksfall

Det är lättare att fokusera på att bli
frisk när du inte behöver oroa dig för
hur insjuknandet påverkar din egen
eller din familjs ekonomi.

Vid permanent arbetsoförmåga
kan inkomstnivån sjunka till rentav
mindre än hälften av den tidigare
nivån. När inkomsterna rasar, 
minskar också ålderspensionen.

Skydd vid dödsfall, alltså 
livförsäkring, är ett smart val för 
dig vars inkomster påverkar dina 
anhörigas utkomst och försörjning.

Om ditt hälsotillstånd inte tillåter
beviljandet av andra försäkrings-
skydd kan du trygga din egen, 
dina anhörigas och ditt företags 
ekonomiska framtid vid död eller 
permanent arbetsoförmåga till följd 
av olycksfall.

Vad ersätter min försäkring?

Följande sjukdomar:
• Cancer • MS • Hjärtinfarkt
• Akut ballongvidgning
• Bypassoperation • Hjärninfarkt
• Njursvikt • Stor organ-
transplantation

Permanent arbetsoförmåga till följd
av sjukdom eller olycksfall

Dödsfall som orsakats av sjukdom
eller olycka

Ersättning för dödsfall eller
permanent arbetsoförmåga till
följd av olycksfall

I vilken ålder kan jag teckna försäkringen?

I 18–63 års ålder I 18–63 års ålder I 18–63 års ålder I 18–63 års ålder

Hur länge är mitt försäkringsskydd i kraft?

Upp till 65 års ålder Upp till 65 års ålder Upp till 80 års ålder Upp till 65 års ålder

Hurdan ersättningssumma kan jag välja?

Den högsta ersättningssumman kan
väljas fritt och den ska vara minst
10 000 euro.

Den högsta ersättningssumman kan
väljas fritt och den ska vara minst
10 000 euro.

Den högsta ersättningssumman kan
väljas fritt och den ska vara minst
10 000 euro.

Den högsta ersättningssumman kan
väljas fritt och den ska vara minst
10 000 euro.

Vem får ersättningen och hur kan den användas?

Skattefri engångsersättning för den
försäkrade
•  Snabb tillgång till vård på den 

vårdplats du väljer 
•  Möjliggör deltidsarbete på ett 

ekonomiskt sätt 
•  För ditt och dina närståendes 

välmående

Skattefri engångsersättning för den
försäkrade
• för att jämna ut utkomsten
•  för personligt och de närståendes 

välmående

De förmånstagare som du har valt
får en engångsersättning
• för att återbetala lån
• för att trygga utkomsten
• för att betala arvsskatt

En engångsersättning betalas till
de förmånstagare du önskar vid
dödsfall / vid permanent arbets-
oförmåga betalas en skattefri 
engångsersättning till den 
försäkrade.

Vilka uppgifter behöver ni för min försäkringsansökan?

• Personuppgifter
• Ersättningssumma
• Hälsoutredning

• Personuppgifter
• Ersättningssumma
• Hälsoutredning

• Personuppgifter
• Ersättningssumma
• Förmånstagare
• Hälsoutredning

• Personuppgifter
• Ersättningssumma
• Förmånstagare

Hur bildas priset på min försäkring?

Priset bildas individuellt utifrån
din ålder och ersättningssumman.
Försäkringspremien är förmånligare
för icke-rökare.

Priset bildas individuellt utifrån din
ålder och ersättningssumman.

Priset bildas individuellt utifrån din
ålder och ersättningssumman.

Priset bildas individuellt och 
ersättningssummans belopp 
påverkar priset.

Kan försäkringspremier dras av i beskattningen?

Försäkringspremierna är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Mer information hittar du i kapitel 13 i denna produktbeskrivning.

Kan jag ändra mitt försäkringsskydd?

Ja det kan du, försäkringen flexar efter din livssituation. Du kan när som helst ändra till exempel ersättningssumman och förmånstagarna för ersättningen.
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Välmåendeförmån
Dra nytta av den unika och avgiftsfria förmånen. Genom att röra på dig regelbundet kan du öka beloppen av  

skydden vid allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga och dödsfall med upp till 25 %.
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Trygghet i företagarens liv  
– Produktbeskrivning av Nordea MyLife

En flexibel och individuell personförsäkring ökar trygghetskänslan i 
företagarens hektiska vardag. Den ger ekonomisk trygghet för det man 
inte kan förutspå här i livet. Genom att vara förberedd kan du i lugn och ro 
fokusera på ditt företags verksamhet!

En personförsäkring ger tilläggsskydd för det du inte kan 
förutspå här i livet. Med en hjälp av den kan du enkelt 
komplettera ditt socialskydd på så sätt att skyddsbelop-
pet motsvarar just din livssituation. När din och din familjs 
utkomst samt företagsverksamhetens kontinuitet har 
tryggats mot otrevliga överraskningar kan du sova lugnt 
och fokusera på det viktiga. 

Företagarens eget välmående är dyrbart för företaget. 
När du mår bra har även företaget bättre möjligheter 
till framgång. Välmående är en helhet där alla delom-
råden påverkar varandra. Vi kan inte förutse allt men vi 
kan påverka och förbereda oss på de flesta saker – även 
ekonomiskt.

Nordea MyLife-personförsäkringsskydd

• vid allvarlig sjukdom

• vid permanent arbetsoförmåga

• vid dödsfall

• vid dödsfall eller permanent  
arbetsoförmåga till följd av olycksfall

1. Ansök om Nordea MyLife

Personförsäkringen Nordea MyLife kan ansökas om
• den försäkrade är 18–63 år gammal,
•  försäkringsägarens hemort är i Finland och
•  försäkringsägaren och den försäkrade behärskar 
svenska eller finska. Språket i avtalsförhållandet är alltid 
svenska eller finska.

Obs. I fråga om andra skydd än skyddet vid dödsfall 
eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall 
krävs det också att den försäkrades hälsotillstånd, utifrån 
hälsoutredningen som hen lämnat och eventuella övriga 
utredningar, är sådant att försäkringen kan beviljas.

2. Information om olika skydd att välja mellan

2.1. Skydd vid allvarlig sjukdom
Allvarliga sjukdomar som oftast kommer plötsligt är 
en svår situation för vem som helst. Det är lättare att 
fokusera på att bli frisk när du inte behöver oroa dig för 
hur insjuknandet påverkar din egen, din familjs och ditt 
företags ekonomi. 

Du kan disponera ersättningen som du önskar – till ditt 
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eller dina anhörigas välmående. Du kan exempelvis välja 
en vårdinstans som kompletterar de tjänster den offentli-
ga sektorn erbjuder, eller anställa en vikarie för konvale-
scenstiden. Engångsersättningen betalas genast efter att 
en sjukdom som berättigar till ersättning diagnostiserats 
eller en vårdåtgärd vidtagits.

Obs. I skyddet vid allvarlig sjukdom betalas en avtalad 
engångsersättning till den försäkrade för följande sjukdo-
mar eller behandlingar:
• Cancer
• MS
• Hjärtinfarkt
• Akut ballongvidgning 
• Bypassoperation av kranskärl
• Stroke
• Njursvikt
•  Stor organtransplantation (hjärta, lungor, lever,  

bukspottkörtel, njurar eller benmärgstransplantat)

Mer information hittar du i kapitel 4.2 i denna produktbe-
skrivning.

Obs. Ersättning betalas dock inte om något av bland 
annat följande bidrog till sjukdomen eller vårdåtgärden:
• ett olycksfall eller 
• alkoholism eller användning av narkotika.

Till exempel stroke eller stor organtransplantation till följd 
av ett olycksfall ersätts inte med stöd av skyddet vid allvar-
lig sjukdom eftersom de inte beror på sjukdom.

Fullständiga ersättningsbegränsningar finns i försäkrings-
villkoren.

Du kan välja skyddsbeloppet själv och utan en övre gräns 
men beloppet ska dock alltid vara minst 10 000 euro.

2.2. Skydd vid permanent arbetsoförmåga
Skydd vid permanent arbetsoförmåga ger dig ekonomisk 
trygghet om du blir permanent arbetsoförmögen. Perma-
nent arbetsoförmåga till exempel på grund av sjukdom kan 
ändra din ekonomiska situation drastiskt. Inkomstnivån 
kan bli låg permanent, och till och med sjunka till hälften 
av den tidigare nivån. När inkomsterna rasar, minskar 
också företagarens pension.  

Med hjälp av engångsersättningen från skyddet vid perma-
nent arbetsoförmåga kan du organisera din egen och ditt 
företags ekonomi på så sätt att du klarar dig bättre även 
om din inkomstnivå skulle förbli lägre.

Obs. Det betalas en engångsersättning med stöd av 
skyddet vid permanent arbetsoförmåga om den försäk-
rade, när skyddet är i kraft, på grund av sjukdom eller 
olycksfall slutgiltigt har blivit oförmögen att utföra alla 

arbeten som lämpar sig för hen och som tryggar skälig 
utkomst. 

Mer information om hur man definierar permanent ar-
betsoförmåga hittar du i kapitel 4.3.

Obs. Ersättningen betalas dock inte om till exempel 
alkoholism eller användning av narkotika bidrog till den 
permanenta arbetsoförmågan.

Fullständiga ersättningsbegränsningar finns i försäkrings-
villkoren.

Du kan välja skyddsbeloppet själv och utan en övre gräns 
men beloppet ska dock alltid vara minst 10 000 euro.

2.3. Dödsfallsskydd
Genom dödsfallsskydd, dvs. en livförsäkring, tryggar du 
dina anhörigas och kompanjoners utkomst och framtid 
om något skulle hända. Dödfallsskyddet är att rekom-
mendera särskilt om du är familjens främsta inkomstkälla, 
det finns barn i familjen eller ni har tagit lån för köp av ett 
gemensamt hem eller bedrivande av företagsverksamhet. 
Om du dör har dina anhöriga och kompanjoner ett be-
kymmer mindre då skyddet hjälper dem att klara sig över 
det värsta ekonomiskt. De kan använda ersättningen som 
de vill, till exempel för att betala arvsskatter eller återbetala 
företagets lån.

Obs. Förmånstagarna får ett avtalat engångsbelopp på 
basis av dödsfallsskyddet till följd av den försäkrades 
död.

Om dödsfallet beror på sjukdom eller olycksfall saknar 
betydelse. 

Obs. Dödsfallsersättning betalas dock inte bl.a. om:
•  den försäkrade begår självmord inom ett år efter att 

försäkringsbolagets ansvar inträdde.

Fullständiga ersättningsbegränsningar finns i försäkrings-
villkoren.

Du kan välja skyddsbeloppet själv och utan en övre gräns 
men beloppet ska dock alltid vara minst 10 000 euro.

2.4. Skydd vid dödsfall eller permanent 
arbetsoförmåga till följd av olycksfall 
Om ditt hälsotillstånd inte tillåter beviljandet av skydd vid 
död och permanent arbetsoförmåga kan du ändå teckna 
skyddet vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till 
följd av olycksfall. På så sätt får du, dina anhöriga och ditt 
företag ekonomisk trygghet i en situation där ett olycksfall 
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har en avgörande inverkan på framtiden.

Obs. Med stöd av skyddet vid dödsfall eller permanent 
arbetsoförmåga till följd av olycksfall betalas en avtalad 
engångsersättning, om den försäkrade till följd av ett 
olycksfall
• dör eller
•  blir slutgiltigt oförmågen att utföra alla arbeten som 

lämpar sig för hen och som tryggar en skälig utkomst.

För att ersättningen ska betalas ska olycksfallet och kon-
staterandet av permanent arbetsoförmåga eller död ske 
under skyddets giltighetstid.

Mer information om hur man definierar olycksfall hittar du 
i ordlista.

Obs. Ersättning betalas inte med stöd av detta skydd om 
tiden mellan olycksfallet och dödsdagen är över ett år 
eller om den permanenta arbetsoförmågan börjar över 
ett år efter olycksfallet.

Obs. Ersättning för permanent arbetsoförmåga betalas 
inte med stöd av detta skydd om bland annat följande 
faktorer har bidragit till den:

•  Sjukdom, kroppsskada eller skada, som orsakats av 
annat än ersättningsbart olycksfall, hos den försäkrade, 
till exempel försvagad vävnad, dvs. degeneration, är en 
kroppsskada. Mer information hittar du i kapitel 4.3.

•  medicinsk åtgärd såsom operation eller vård,
•  plötslig kraftansträngning eller rörelse om ingen läkar-

vård har givits inom 14 dygn efter händelsen,
•  förgiftning som orsakats av alkohol eller narkotika,
•  tävlingsidrott eller träning för tävlingsidrott, Tävling-

sidrott är motion i en match, en tävling eller ett evene-
mang som ordnas av till exempel en förening eller ett för-

bund. Typiskt för tävlingsidrott är att resultaten antecknas 
och att domare finns på plats.

•  en särskilt riskabel verksamhet som räknas upp i villko-
ren.

Fullständiga ersättningsbegränsningar finns i försäkrings-
villkoren.

Du kan välja skyddsbeloppet själv och utan en övre gräns 
men beloppet ska dock alltid vara minst 10 000 euro.

3. Välmåendeförmån – en förmån som 
uppmuntrar till aktivitet och andra 
tilläggsförmåner

Du kan ansluta välmåendeförmånen som uppmuntrar dig 
till att röra på dig till din nya eller befintliga MyLife-per-
sonförsäkring. När du ökar på mängden vardagsmotion 
mår du bättre – och beloppet av ditt försäkringsskydd 
ökar. En halvtimme rask motion per dag höjer ditt försäk-
ringsskydd till och med 15 % och en timme med högst  
25 %. Välmåendeförmånen är gratis och enkelt att använ-
da.

Du får tillgång till appen Nordea MyLife där du ser uppgif-
terna om ditt försäkringsskydd och dina välmåendeförmå-
ner. Via appen kan du utnyttja förmåner som främjar din 
hälsa. Du får anvisningar till din mobil- och nätbank för 
hur du kommer igång med appen.

Obs. Då du når den aktivitetsnivå som berättigar till en 
höjning av ersättningssumman, betalas ersättningen för 
dina försäkringsskydd förhöjt då försäkringsfallet inträffar.
Beroende på innehållet i din försäkring kan det förhöj-
da ersättningsbeloppet gälla dödsfallsskydd, skydd vid 
allvarlig sjukdom, skydd vid permanent arbetsoförmåga 
eller skydd vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga 
till följd av olycksfall. Förhöjningen fastställs enligt din 
aktivitetsnivå då försäkringsfallet inträffat. 

Din aktivitetsnivå

Aktivitetspoängens  
glidande medelvärde*  

för 100 dagar

Höjning av ditt 
 ersättningsbelopp

0–19

0 % 15 % 25 %

20–44 45–

Nybörjare Vardagsmotionär Aktiv motionär

Aktivitetsnivåer
och största möjliga höjningar av ersättningsbeloppet för försäkringsskydden med engångsersättning som beviljas utifrån aktivitetsnivåerna:

*Ett cardio-/hjärtpoäng i appen Google Fit motsvarar ett aktivitetspoäng. Till exempel en rask halvtimmes promenad ger dig 30 poäng 
Höjningen av ersättningsbeloppet kan med beaktande av andra tilläggsförmåner som försäkringsbolaget betalar vara högst  

100 000 euro för respektive skydd och försäkrad.
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Om en sjukdom eller ett olycksfall lett till att du före ett 
försäkringsfall inte kunnat upprätthålla den aktivitetsnivå 
som du nått före sjukdomen eller olycksfallet i fråga, be-
räknas den procentuella förhöjningen av försäkringsskyd-
det utgående från din aktivitetsnivå under en observa-
tionsperiod på 100 dagar före sjukdomen eller olycksfallet.

Din aktivitetsnivå fastställs enligt den aktivitetsdata som 
appen Nordea MyLife samlat in och konverterat till akti-
vitetspoäng. Appen samlar in data från de aktivitetskällor 
du tillåtit. Observationsperioden är ett glidande medelvär-
de för 100 dagar.

Din aktivitetsnivå kan inte beräknas för de första 100 da-
garna då du har använt välmåendeförmånen. Därför kan 
en höjning av ersättningssumman beviljas försäkringsfall 
som inträffat mer än 100 dagar efter att du tagit välmåen-
deförmånen i bruk.

Försäkringsbolaget har rätt att sluta erbjuda välmående-
förmånen för andra skydd än dödsfallsskyddet genom att 
meddela försäkringsägaren om detta.

Mer information och villkoren för välmåendeförmånen 
finns på nordea.fi/mylife.

Försäkringsbolaget kan utöver aktivitetsbaserad till-
läggsförmån dela ut även annan tilläggsförmån. Denna 
avgiftsfria tilläggsförmån betalas som ett förhöjt ersätt-
ningsbelopp till alla försäkringar med ett dödsfallsskydd. 
Storleken på tilläggsförmånen bestäms årligen. 

År 2023 är tilläggsförmånen 25%, vilket innebär att exem-
pelvis ett ersättningsbelopp på 100 000 euro förhöjs till 125 
000 euro. Tilläggsförmånen kan med beaktande av den 
tilläggsförmån som försäkringsbolaget betalar på basen 
av den försäkrades aktivitet vara högst 100 000 euro för 
respektive försäkringsskydd och försäkrad. För dödsfalls-
skyddets del är det möjliga ersättningsbeloppet en sådan 
tilläggsförmån som avses i försäkringsbolagslagen.

4. Uppgifter om hälsa i anknytning till 
försäkringen

4.1. Hälsoutredning
Vi behöver uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd 
när ni ansöker om försäkring. Hälsoutredningen ska ges 
när man ansöker om skydd vid dödsfall, allvarlig sjukdom 
och/eller permanent arbetsoförmåga. Skyddet vid döds-
fall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall 
beviljas utan en hälsoutredning.

Obs. Hur sjukdomar och skador inverkar på beviljandet 
av en försäkring varierar från skydd till skydd. Därför är 
det viktigt att uppgifterna i hälsoutredningen är korrekta.

Utredning över den försäkrades hälsotillstånd ges på 
hälsoutredningsblanketten, som är en bilaga till försäk-
ringsansökan. 

Om beloppet av den försäkrades dödsfallsskydd i bo-
laget överskrider 500 000 euro eller beloppet av skydd 
vid allvarlig sjukdom eller permanent arbetsoförmåga 
överskrider 300 000 euro ska hen lämna en omfattande 
hälsoutredning, gå på laboratorieprov som försäkrings-
bolaget betalar och besvara tilläggsfrågorna för stora 
skyddsbelopp. Tilläggsfrågorna för stora skyddsbelopp 
ska också besvaras då skyddsbeloppen för olycksfall 
överstiger 500 000 euro. 

4.2.  Preciseringar i anknytning till skyddet vid  
allvarlig sjukdom

4.2.1. Cancer
Cancrarna är i regel elakartade tumörer som oftast sänder 
metastaser. Även leukemi och malignt lymfom är cancrar.

Andra tumörer i kroppen än cancertumörer ersätts inte. 
Bland annat följande sjukdomar klassificeras som cancer-
förstadier eller begynnande cancer (carcinoma in situ) och 
ersätts inte:
•  lokal prostatacancer eller lokal papillär sköldkörtelcan-

cer, klass T1N0M0, dvs. en mycket liten tumör som inte 
har spritts till den lokala vävnaden eller sänt metastaser,

•  lokal papillär urinblåsecancer, klass TaN0M0 eller
•  Hodgkins sjukdom i första stadiet, dvs. i några lymfkört-

lar, som inte har spritts.

4.2.2. MS
För att MS ska kunna ersättas krävs att en specialistläkare 
i neurologi med säkerhet har diagnostiserat MS. 

4.2.3. Hjärtinfarkt
Med hjärtinfarkt avses nekros i en del av hjärtmuskeln. 
Nekrosen beror på otillräcklig blodcirkulation till hjärt-
muskeln på grund av en koronartrombos.

För att ersättning ska betalas krävs att en diagnos ställts 
vid en vårdanstalt under det akuta skedet av sjukdomen. 
Diagnosen baserar sig på typiska symtom som bröstsmär-
ta, nya förändringar i EKG och ökad förekomst av spåräm-
nen från hjärtat.

4.2.4. Akut ballongvidgning
En ballongvidgning är akut då den görs inom högst 72 
timmar från att den försäkrade har anlänt till sjukhusets 
akutmottagning på grund av hjärtinfarkt eller instabil 
angina pectoris. Då har hjärtsymtomen börjat plötsligt och 
varit svåra.

4.2.5. Bypassoperation av kranskärl
En bypassoperation av kranskärl innebär att en förträng-
ning i kranskärlet i hjärtat passeras med hjälp av en 
kärltransplantation.

4.2.6. Stroke
För att en stroke ska ersättas krävs att cirkulationsrubb-
ningen i hjärnan orsakar minst medelsvår permanent 
neurologisk skada. 
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Det tar oftast 6–12 månader att konstatera en medelsvår 
skada på grund av stroke. Det handlar om en permanent 
hjärnskada som förorsakar till exempel ensidig förlamning i 
kroppen, utbredd domning, muskelsvaghet eller svårigheter i 
att förstå eller producera tal.

En stroke kan ha orsakats av en hjärninfrakt eller en 
hjärnblödning. Störningar i hjärnans blodcirkulation som 
varar mindre än ett dygn (TIA-anfall) berättigar inte till 
ersättning.

4.2.7. Njurinsufficiens
Njurinsufficiens ersätts när insufficiensen är grav. I sådana 
fall kräver den i regel kontinuerlig dialysbehandling.

4.2.8. Stor organtransplantation
Med stor organtransplantation avses en åtgärd där ett 
helt organ eller en del av ett organ transplanteras till 
patientens kropp. Organtransplantationer som ersätts är 
transplantation av hjärta, lungor, lever, bukspottkörtel, 
njurar eller benmärg.

4.3. Permanent arbetsoförmåga
Med förlust av den försäkrades vanliga arbetsförmåga avses 
i regel att hens arbetsförmåga beträffande hens tidigare 
arbete är högst 40 % av den fulla arbetsförmågan. Vanli-
gen krävs minst ett års oavbruten arbetsoförmåga för att 
permanent arbetsoförmåga ska kunna konstateras. Då ska 
man också ha avstått från rehabilitering och utbildning för 
alla nya yrken. 

Den försäkrade anses inte vara arbetsoförmögen bara av 
den anledningen att hen är berättigad till individuell förtids-
pension enligt någon av pensionslagarna.

4.4. Olycksfall
Ett olycksfall är en oväntad och yttre händelse som orsa-
kar kroppsskada och inträffar mot den försäkrades vilja. 
Till exempel självmord är inte ett olycksfall eftersom det inte 
inträffar mot den försäkrades vilja. Som olycksfall betraktas 
inte fall där skadan uppstår långsamt på grund av excep-
tionella omständigheter, återkommande belastning eller 
rörelse, inte heller en bakterie- eller virusinfektion jämte 
dess följder.

Ett olycksfall uppfyller inte heller kraven på ersättlighet 
om sjukdom, kroppsskada eller skada som orsakats av 
annat än ersättningsbart olycksfall har bidragit till den. 
Till exempel ett epileptiskt anfall leder till att den försäkrade 
faller omkull, skadar sig och förlorar sin arbetsförmåga.

Som olycksfall ersätts skador till följd av värmeslag, sol-
sting och betydande tryckförändring.

5. Skyddsbelopp

Du kan välja skyddsbeloppet själv och utan en övre gräns 
men beloppet ska dock alltid vara minst 10 000 euro. 
Skyddsbeloppet kan enligt avtal vara antingen fast eller 
sjunkande. I det fasta alternativet är försäkringsbeloppet 
oförändrat under hela försäkringstiden, och försäkrings-
premierna höjs med åldern. I alternativet med sjunkande 

skyddsbelopp är försäkringspremien hela tiden lika stor. 
Skyddsbeloppet sjunker däremot varje år med åldern fram 
till den nedre gränsen på 10 000 euro. Efter det fortsätter 
skyddet med fast skyddsbelopp.

6. Ikraftträdande och försäkringsperiod

Obs. De skydd som du valt till försäkringen träder i kraft 
när du lämnat försäkringsansökan och den eventuella 
hälsoutredningen i anslutning till ansökan till försäkrings-
bolaget eller Nordea Bank, förutsatt att försäkringen kan 
beviljas.

Försäkringsbolaget har rätt att besluta om det ansök-
ta skyddet ska beviljas. Försäkringsbolaget kan bevilja 
skyddet även till en förhöjd försäkringspremie eller med 
en särskild ersättningsbegränsning. Under behandlings-
processen iakttar vi god försäkringssed och avslår därför 
aldrig ansökningar utan motivering. Vi skickar dig ett 
skriftligt beslut då vi behandlat din ansökan.

Obs. De uppgifter som du lämnat då du ansökt om 
försäkringen eller när du gjort ändringar i försäkrings- 
avtalet ligger till grund för försäkringsavtalet. Det är 
viktigt att de givna uppgifterna är korrekta och ajour.

Om du under försäkringens giltighetstid märker att du 
lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter till försäk-
ringsbolaget ska du utan oskäligt dröjsmål meddela de 
korrekta uppgifterna. 

Om uppgifterna är felaktiga eller bristfälliga kan ersätt-
ning avslås eller ersättningsbeloppet sänkas. Dina skydd 
eller avtal kan även sägas upp.

Vi sänder dig årligen ett försäkringsbrev med uppgifter 
om dina skydd och skyddsbelopp. Försäkringsbrevet 
skickas elektroniskt om vi inte uttryckligen avtalat om 
annat eller om annat inte följer av lagstiftningen. Försäk-
ringshandlingarna skickas till Nordeas nätbank.  

Försäkringsperioden är ett år. Den börjar när ansökan om 
försäkring lämnas och fortsätter en försäkringsperiod i 
sänder om någondera avtalsparten inte säger upp avtalet. 
I dödsfallsskyddet är försäkringsperioden ändå den giltig-
hetstid för skyddet som anges i försäkringsavtalet.

Äganderätten till försäkringen kan inte överlåtas.

7. Förmånstagarförordnande vid 
dödsfallsskydd

Med förmånstagarförordnandet bestämmer du vem som 
ska få försäkringsersättningen om du dör. Du kan ändra 
ditt förmånstagarförordnande, men för att det ska vara 
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giltigt måste du lämna ett nytt skriftligt och undertecknat 
förmånstagarförordnande till försäkringsbolaget eller 
Nordea Bank. Mer information om skatteaspekter kring 
förmånstagarförordnandet finns i kapitel 12 och 13.

Om ingen namngiven person har förordnats till förmåns-
tagare tolkas förmånstagarförordnandena ”make”, ”barn”, 
”make och barn” samt ”de anhöriga” enligt bestämmelser-
na i lagen om försäkringsavtal.

Då ”make” har förordnats till förmånstagare, utbetalas 
dödsfallsbeloppet till den person som försäkrad var gift 
med eller levde i registrerat parförhållande med vid sin 
död. Notera att sambo inte betraktas som make i förmåns-
tagarförordnanden.

Obs. Om du vill förordna din sambo till förmånstagare ska 
sambon nämnas vid namn i förmånstagarförordnandet.

Då ”barnen” har förordnats till förmånstagare, fördelas 
dödsfallssumman jämnt mellan försäkrades barn.  
I stället för ett avlidet barn träder barnets avkomlingar. 

Observera att om ”barnen och barnbarnen” har förordnats 
till förmånstagare, anses det vara fråga om ett särskilt 
förmånstagarförordnande, där ersättningen delas jämnt 
mellan förmånstagarna, och rätt att träda in i deras ställe 
föreligger då inte. Om något av barnen eller barnbarnen 
har avlidit fördelas ersättningen jämnt mellan dem som 
lever. Försäkrade kan bestämma över rätten att träda i 
annans ställe.

Då ”make och barn” har förordnats till förmånstagare, ut-
betalas hälften av dödsfallssumman till försäkrades make 
och den andra hälften fördelas jämnt mellan försäkrades 
barn. I stället för ett avlidet barn träder barnets avkomling-
ar. Då ”anhöriga” har förordnats till förmånstagare, utbeta-
las hälften av dödsfallssumman till försäkrades make och 
den andra hälften fördelas jämnt mellan försäkrades barn. 
I stället för ett avlidet barn träder barnets avkomlingar. I 
fall där försäkrades varken har make eller barn fördelas 
försäkrades mellan försäkrades arvingar enligt vad ärvda-
balken stadgar om deras rätt till arv. Om den försäkrade 
inte alls har arvingar enligt ärvdabalken betalas försäk-
ringsersättningen till försäkrades dödsbo.

8. Försäkringspremier och betalning

Försäkringspremien fastställs utifrån skyddsbeloppet 
samt den försäkrades ålder och hälsotillstånd då försäk-
ringen tecknas.

I fråga om skyddet vid allvarlig sjukdom påverkas försäk-
ringspremien också av användningen av tobaksvaror. Om 
du börjar använda tobaksvaror ska du skriftligen informe-
ra försäkringsbolaget om det. I skyddet vid dödsfall eller 
permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall fastställs 
försäkringspremien enligt skyddets storlek.

Det är möjligt att få rabatt på försäkringspremierna utifrån 
tillhörighet till kundmålgrupper som banken fastställer och 
som gäller vid var tid. Rätten till rabatten granskas årligen.

Årspremien för försäkringen kan du betala i en eller flera 
rater.

Obs. Om fakturan inte betalats senast på förfallodagen 
har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen så 
att den upphör 14 dagar efter den dag då meddelandet 
om uppsägning sändes.

Om beloppet av den betalda försäkringspremien är annat 
än det fakturerade beloppet och försäkringsägaren inte 
har fastställt hur det över- eller underskridande beloppet 
ska fördelas mellan de olika skydden får försäkringsbola-
get bestämma om fördelningen.

Försäkringsbolaget har rätt att dra av en förfallen och 
obetald försäkringspremie från det ersättningsbelopp 
som utbetalas.

9. Att ändra försäkringen

Om du vill höja det avtalade skyddet eller lägga till ett 
nytt försäkringsskydd ska du lämna en ny godtagbar 
hälsoutredning.

Hälsoutredning krävs inte i samband med skyddet vid döds-
fall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall.

Om du inte kan lämna den efterfrågade utredningen be-
stäms ditt skydd enligt gällande försäkringsavtal. Du kan 
också sänka skyddet.

Försäkringsbolagen har rätt att ändra försäkringspre-
mierna och de övriga avtalsvillkoren för de olika skydden 
enligt de grunder som fastställs i villkoren.

När ett försäkringsbolag ändrar avtalsvillkoren för andra 
skydd än dödsfallsskydd får grunden till ändringen inte: 
•  vara ringa 
•  till väsentliga delar bero på försäkringsbolagets eget 

förfarande eller 
•  vara sådan, att försäkringsbolaget rimligtvis borde ha 

beaktat den redan när avtalet ingicks. 

Konsekvenserna av den ändring som utgör grund för en 
ändring av avtalsvillkoren får inte heller rimligtvis kunna 
begränsas i tillräcklig grad av försäkringsbolaget på så sätt 
att avtalsvillkoren inte behöver ändras. En ändring av avtals-
villkoren ska vara rimlig i relation till sin grund och avtalets 
centrala innehåll får inte ändras väsentligt ur försäkringsäg-
arens synvinkel utan vardera avtalspartens samtycke. 

De flesta ändringarna i avtalet kräver vardera avtalspar-
tens godkännande. Endast i undantagsfall har avtal-
sägaren rätt att ändra avtalet utan försäkringsbolagets 
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samtycke. Försäkringsbolaget kan låta bli att godkänna 
till exempel en ändring av avtalstiden. Om ändringen inte 
kan godkännas ömsesidigt, fortsätter avtalet med samma 
innehåll som tidigare.

10. Försäkringens och försäkringsskyddens 
upphörande

Obs. Hela försäkringen upphör
•  den dag som anges i försäkringsavtalet, dock senast 

den dag då du fyller 65 år, förutom vid dödsfallsskydd 
som upphör när du fyller 80 år

•  om hela försäkringen sägs upp,
• om den försäkrade dör eller 
•  om det bara ingår ett försäkringsskydd i försäkringen 

och dess försäkringsfall realiseras.

Obs. Skyddet upphör
•  den dag som anges i försäkringsavtalet,
• om ersättning betalas från skyddet, eller
• om skyddet sägs upp.

Om du till exempel har dödsfallsskydd och skydd vid perma-
nent arbetsoförmåga förblir dödsfallsskyddet i kraft trots att 
du får ersättning för permanent arbetsoförmåga.

Du kan när som helst säga upp hela försäkringen eller ett 
enskilt skydd genom en skriftlig anmälan om uppsägning 
till Nordea Bank eller till försäkringsbolaget. Eftersom 
försäkringen kan sägas upp när som helst föreligger ingen 
särskild ångerrätt.

Försäkringsbolaget har rätt att säga upp andra skydd än 
dödsfallsskyddet att upphöra i slutet av kalenderåret. 

11. Ansökan om och utbetalning av 
ersättning

Förmånstagaren ska ansöka om försäkringsersättning 
och skicka de nödvändiga utredningarna. Du kan lämna 
en ersättningsansökan digitalt i Nordeas nätbank. Du 
kan också skriva ut en ersättningsansökan på adressen 
nordea.fi/ersättningsansökan eller hämta en blankett på 
banken. Ersättningsansökan ska skickas till försäkringsbo-
laget under adressen

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Nordea Försäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökan 
5009665-2478 
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Ersättningsansökan kan också lämnas in på banken. 

Ett ersättningsanspråk eller ett meddelande om försäk-
ringsfallet ska framställas försäkringsbolaget inom ett år 
efter att den som söker ersättning har fått reda på möjlig-
heten till ersättning, dock senast inom 10 år efter försäk-
ringsfallet för vilket skyddet tecknats.

Försäkringsersättningen betalas omgående och senast 30 
dagar efter att försäkringsbolaget mottagit ersättnings-
ansökan och en tillräcklig utredning över grunderna för 
ersättningsanspråket. Det kan exempelvis ta lång tid innan 
vårdinrättningar skickar sjukjournaler.

12. Beskattning av försäkringspremier och 
-ersättning i fråga om privatpersoner

Uppgifterna om beskattningen grundar sig på läget 
1.1.2023. Beskattningen kan ändras under avtalstiden. 
Försäkringsbolaget ansvarar inte för eventuella skattepå-
följder.

Obs. Engångsersättningen på grund av allvarlig sjukdom 
eller permanent arbetsoförmåga är skattefri för den 
försäkrade. 

Obs. En försäkringsersättning som betalas till en nära an-
hörig*) på grund av att den försäkrade avlidit beskattas i 
samband med arvsbeskattningen.

Obs. Om dödsfallsersättningen betalas till någon annan 
än nära anhörig*) eller dödsboet är ersättningen skat-
tepliktig kapitalinkomst. Försäkringsbolaget verkställer 
förskottsinnehållning på försäkringsersättningen.

*) Skattemässigt är nära anhöriga make, arvinge i rakt 
uppstigande led (far, mor, farfar/morfar, farmor/mormor 
osv.) och nedstigande led (barn, barnbarn osv.), adoptiv-
barn eller dennes bröstarvinge, makes barn och under vissa 
förutsättningar även fosterbarn. Sambo kan i beskattningen 
jämställas med nära anhörig endast om samborna tidigare 
varit gifta med varandra eller har eller har haft ett gemen-
samt barn.

De premier för försäkringsskydd (exklusive skydd vid 
allvarlig sjukdom) som företaget tecknat för sina anställda 
betraktas i allmänhet inte som den försäkrade arbetstaga-
rens skattepliktiga inkomst, om förmånerna som baserar 
sig på försäkringen är sedvanliga och måttliga och förmå-
nen gäller åtminstone den grupp arbetstagare som utför 
samma arbete.

Premierna för skydd vid allvarlig sjukdom betraktas som 
skattepliktig löneinkomst om skyddet vid allvarlig sjuk-
dom inte tecknats i samma utsträckning för hela perso-
nalen och om försäkringsersättningen inte är måttlig. Om 
försäkringspremierna ersätter lönebetalning betraktas 
försäkringspremierna i allmänhet som arbetstagarens 
skattepliktiga förvärvsinkomst.

13. Beskattning av försäkringspremier och 
-ersättning i fråga om företag

Uppgifterna om beskattningen grundar sig på läget 
1.1.2023 Beskattningen kan ändras under avtalstiden. 
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Försäkringsbolaget ansvarar inte för eventuella skattepå-
följder.

Obs. Om förmånstagaren är en försäkrad anställd eller 
dennes nära anhöriga*), är försäkringspremierna under 
vissa förutsättningar avdragsgilla för företaget. När man 
avväger om premien är avdragsgill ska man beakta bland 
annat försäkringens förmånstagarförordnande, förmå-
nens måttlighet samt om den försäkrade är delägare/
ägare i företaget och om skyddet tecknats för andra 
personer i samma ställning i företaget.

Obs. Om ett företag är förmånstagare är premierna för 
dödsfallsskyddet i allmänhet inte avdragsgilla. Om den 
försäkrade är en nyckelperson i företaget får ett aktie-
bolag, om vissa kriterier uppfylls, dra av försäkringspre-
mierna i dödsfallsskyddet i fråga om en försäkring vars 
förmånstagare aktiebolaget är.

Huruvida förmånstagaren är ett företag har inte ansetts 
påverka avdragsgilltigheten av andra skydd.

Obs. Försäkringsersättning som betalas till ett företag är 
i allmänhet beskattningsbar näringsinkomst under den 
räkenskapsperiod då försäkringsfallet, t.ex. den försäk-
rades dödsfall, inträffat. Försäkringsbolaget sänder ett 
meddelande om de betalda försäkringsersättningarna till 
skattemyndigheten.

14. Ansökan om ändring av beslut eller 
anmärkning på ombudets verksamhet

Om du är missnöjd med beslutet ska du först kontakta 
försäkringsbolaget som rättar till eventuella fel eller miss-
förstånd.

Även Nordeas kundombudsman står till ditt förfogande 
och deltar i efterhand i utredningen av ärendet om du 
önskar det. Mer information hittar du på www.nordea.fi 
under kundombudsman

Nordeas kundombudsman
Hamnbanegatan 5, 00020 Nordea 
Tfn 0200 5000 (lna/msa) 
palveluasiamies@nordea.fi

Om du vill reda ut ärendet ytterligare kan du kontakta 
Försäkrings- och finansrådgivningen. De ger kostnadsfri 
rådgivning och hjälp till konsumenter i frågor som gäller 
försäkringar, bankärenden och placeringar. Kontaktupp-
gifter för Försäkrings- och finansrådgivningen:

FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
fine.fi
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors 
Tfn (09) 685 0120

Lättast görs ärendet anhängigt med en elektronisk blan-
kett på fine.fi/tunnistaudu

Alternativt kan en rekommendation till avgörande begä-
ras också av konsumenttvistenämnden som ger rekom-
mendationer till avgörande till bara konsumenter.

Konsumenttvistenämnden
kuluttajariita.fi/sv/
PB 306 
00531 Helsingfors

Talan om ett ersättningsbeslut som försäkringsbolaget 
fattat ska väckas vid tingsrätten på partens hemort i 
Finland eller vid Helsingfors tingsrätt. Parten ska väcka 
talan inom tre år efter att den har fått skriftligt besked om 
beslutet och denna tidsfrist. En eventuell behandling hos 
en nämnd innebär ett avbrott i tidsfristen.

Den som är missnöjd med ombudets (Nordea Bank) för-
farande kan framföra klagomål om ombudet på ovanstå-
ende sätt.

Myndighetstillsyn och registrering av ombud
Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet för finans- 
och försäkringsbranschen som utövar tillsyn över banker, 
försäkrings- och pensionsbolag och andra värdepappers-
företag som verkar i försäkringsbranschen samt fondbo-
lag och börsen.

Finansinspektionens verksamhet syftar till att stödja en 
stabil verksamhet i kreditinstituten, försäkringsbolagen, 
pensionsanstalterna och andra aktörer under dess tillsyn, 
vilket är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet. 
Vidare strävar Finansinspektionen efter att trygga de för-
säkrades intressen och upprätthålla det allmänna förtro-
endet för finansmarknadens funktion. 

Försäkringsbolagets ombud Nordea Bank Abp:s har sin 
hemvist i Finland och ombudet är registrerat i Finans-
inspektionens registret över försäkringsförmedlare med 
FO-numret 2858394-9. Finansinspektionen övervakar 
försäkringsbolagets ombuds verksamhet. Mer information 
om ombudet får du genom att kontakta Finansinspektio-
nen.

Finansinspektionen
fiva.fi
Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8 
PB 103, 00101 Helsingfors 
Tfn (09) 1 83 51

15. Försäkringsgivare och ombud

Obs. Dödsfallsskyddet beviljas av Nordea Livförsäkring 
Finland Ab. De övriga skydden beviljas av Nordea Försäk-
ring Finland Ab. Båda försäkringsgivarna kallas för ”för-
säkringsbolag” i denna produktbeskrivning. Nordea Bank 
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Abp äger indirekt Nordea Livförsäkring Finland Ab och 
Nordea Försäkring Finland Ab i sin helhet. Försäkrings-
bolagen och Nordea Bank Abp ingår i Nordeakoncernen.

Obs. Försäkringsbolagens ombud är Nordea Bank Abp 
som agerar i försäkringsbolagens namn och för deras 
räkning. Ombudet kallas för ”banken” i denna produktbe-
skrivning. På sitt verksamhetsområde representerar om-
budet i fråga om livförsäkringar enbart Nordea Livförsäk-
ring Finland Ab och i fråga om de övriga skydden Nordea 
Försäkring Finland Ab. För försäljningen av försäkringen 
får ombudet en fortlöpande provision som grundar sig på 
försäkringspremierna. Försäkringsbolaget eller dess om-
bud ger inte personliga rekommendationer om Nordea 
MyLife-försäkringen.

Nordea Livförsäkring Finland Ab har införts i Patent- 
och registerstyrelsens handelsregister med FO-numret 
0927072-8 och Nordea Försäkring Finland Ab med 
FO-numret 2868440-8. Ytterligare information om Nordea 
Livförsäkrings ekonomiska situation och en redogörel-
se för Nordea Livförsäkrings soliditet och ekonomiska 
situation finns på adressen www.nordea.fi/livförsäkring. 
Försäkringsbolaget har inget eget kontorsnät, utan i frå-
gor som gäller försäkringar kan man vända sig till banken 
som fungerar som ombud. 

Försäkringsbolagens verksamhetsområde är Finland. 
Bolagens verksamhet omfattar följande försäkringsklasser 
och återförsäkring av dem:

1)  livförsäkringsklass 1, ”Livförsäkring”,
2)  livförsäkringsklass 3, ”Fondförsäkring”,
3)  livförsäkringsklass 6, ”Kapitaliseringsavtals-

verksamhet”
4)  livförsäkringsklass 7, ”Skötsel av gruppensionsfon-

der”
5)  skadeförsäkringsklass 1, ”Olycksfall”, 
6)  skadeförsäkringsklass 2, ”Sjukdom” och
7)  skadeförsäkringsklass 16, ”Övriga förmögenhets-

skador”.

Kontaktuppgifter till försäkringsbolag:
Hemort:  Helsingfors, Finland
Adress:   Kajsaniemigatan 6 A
  00100 Helsingfors
Postadress:  Aleksis Kivis gata 9
  00020 NORDEA
Telefon:    0200 5000 (lna/msa)
  nordea.fi

Kontaktuppgifter till Nordea Bank Abp:
Hemort:  Helsingfors, Finland 
Adress:   Hamnbanegatan 5
  Helsingfors, 00020 NORDEA
Telefon:    0200 5000 (lna/msa)
  nordea.fi

16. Begränsningar av försäkringsbolagets 
ansvar

Försäkringsbolaget ansvarar inte för
•  icke-avtalsenliga kostnader till tredje part. Dylika 

kostnader är till exempel kostnader för förmedling av 
betalningar. De dras av från ersättningen. 

•  eventuell indirekt skada som hänför sig till avtalet. Med 
indirekt skada avses till exempel påföljder för betalnings-
dröjsmål för en annan faktura.

•  eventuell skada i anslutning till avbrott i nätbanks-tjäns-
ten, till exempel om postfunktionen inte kan 

• användas eller
•  skada som orsakas av sådant som försäkringsbolaget 

inte rimligen kan påverka, till exempel skada till följd 
• av avbrott i datakommunikationen.

17. Behandling av personuppgifter

Försäkringsbolagen iakttar god datahanteringssed i sin 
verksamhet. Personuppgifterna behandlas i enlighet med 
EU-lagstiftningen och lagstiftningen i Finland. Uppgifter 
kan inhämtas av kunden själv, av parter som kunden be-
fullmäktigat, från myndigheternas offentliga register och 
kreditupplysningsregistret.

Försäkringsbolagen kan också använda sina kundregister 
för marknadsföring riktad till kunderna, inklusive direkt-
marknadsföring. Du kan läsa mer om behandlingen av 
personuppgifter på Nordea Livförsäkring Finland Ab:s och 
Nordea Försäkring Finland Ab:s webbplatser.

18. Mer information om Nordea MyLife

Den här produktbeskrivningen innehåller allmän informa-
tion om Nordea MyLife, såsom
•  lagenliga allmänna rättigheter, begränsningar och 

påföljder, 
•  eskattning,
•  örfaranden och 
•  viktiga kontaktuppgifter.

Uppgifterna har getts enligt datumet för produktbeskriv-
ningen och de kan ändras redan innan produktbeskriv-
ningen uppdateras på nytt. 

Information om Nordea MyLife finns också i 
•  försäkringsansökan och -avtalet, som innehåller specifi-

ka detaljer om ditt avtal, såsom försäkringsperioden, de 
valda skydden och försäkringsbeloppen

•  nätbanken där du ser det aktuella läget för din försäk-
ring

•  försäkringsvillkoren i vilka man avtalar om särskilda 
omständigheter som gäller alla Nordea MyLife-försäk-
ringar, såsom skydden och de särskilda ersättningsbe-
gränsningarna i anslutning till dem samt

•  reglerna för välmåendeförmån och
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•  den lagstiftning som tillämpas på din försäkring. De 

mest centrala lagarna för ditt avtal är försäkrings-
avtalslagen (543/1994), lagen om försäkringsdist-
ribution (234/2018) och lagen om försäkringsbolag 
(521/2008).

19. Försäkringsordlista

Beräkningsgrunderna är försäkringsmatematiska regler 
enligt vilka bl.a. försäkringspremierna beräknas. Social- 
och hälsovårdsministeriet övervakar att försäkringsbola-
gens beräkningsgrunder uppfyller kraven på soliditet och 
skälighet enligt försäkringsbolagslagen. 

Att bidra till handlar om att till exempel: Den försäkrade 
faller och olyckan orsakar ett blodkoagel med en stroke som 
påföljd. Olyckan har bidragit till uppkomsten av stroke. 
Följaktligen betalas ingen ersättning från skyddet vid all-
varlig sjukdom. Däremot kan kriterierna för ersättlighet i 
fråga om skydd vid permanent arbetsoförmåga uppfyllas. 
Om någonting bidrar till något bara i liten utsträckning 
förhindrar detta inte att ersättningen betalas.

Försvagad vävnad, dvs. degeneration, är en kroppsskada. 
Den orsakas av bland annat levnadsvanor, arvsfaktorer 
och åldrande. 

I praktiken är vävnaden hos alla vuxna försvagad i någon 
mån bland annat i senor i stöd- och rörelseorgan, musk-
lernas fästpunkter och leder. Denna vanliga kroppsskada 
antecknas i läkarintyg bara i undantagsfall. Oftast bidrar 
dock en försvagad vävnad till att skadorna blir allvarliga-
re då till exempel akillessenan, axeln, knäet eller ryggen 
skadas i samband med ett olycksfall. Olycksfallsersättning 
betalas bara om den mekanism som orsakade skadan 
enligt medicinsk erfarenhet är så stark (till exempel svår 
trafikolycka) att den i sig, utan medverkan av den försva-
gade vävnaden, skulle orsaka skador som berättigar till 
ersättning med stöd av detta skydd.

Förmånstagare är den person som försäkringsersättning-
en har förordnats till.

Den försäkrade är den person för vars död, allvarliga 
sjukdom eller arbetsoförmåga försäkringen har tecknats. 

Med försäkringsfall avses i denna försäkring död, arbets-
oförmåga eller allvarlig sjukdom enligt villkoren. 

Försäkringsägare är den som ingått försäkringsavtal med 
försäkringsbolaget och som har rätt att ge förordnanden 
om försäkringen till försäkringsbolaget. 

En hälsoutredning reder ut hälsotillståndet för den per-
son som ansöker om försäkring och som den försäkrade 
bekräftar med sin underskrift. 

Med rökning avses användning av vilka tobaksvaror som 
helst (till exempel snus eller elektronisk cigarett). En person 
som inte rökt under de senaste 12 månaderna anses rökfri. 
Försäkringspremien för en försäkrad som slutat röka 
sänks till samma nivå som för icke-rökare när försäk-
ringsbolaget har fått ett skriftligt meddelande om att den 
försäkrade inte har rökt på 12 månader. 

Med skydd/försäkringsskydd avses skydd som försäk-
ringsägaren valt vid dödsfall, allvarlig sjukdom, perma-
nent arbetsoförmåga eller dödsfall till följd av olycksfall 
eller permanent arbetsoförmåga. 

Med skälig utkomst avses den försäkrades förvärvsin-
komst såsom lön och delinvalidpension.

Tilläggsfrågor för stora skyddsbelopp gäller de ekono-
miska grunderna för att teckna försäkringen, t.ex. värdet 
på den försäkrades arbetsinsats för företaget, om döds-
fallsskydden och skydden vid olycksfall för den försäkrade 
överstiger 500 000 euro eller skydden vid allvarlig sjuk-
dom eller permanent arbetsoförmåga överstiger 300 000 
euro.

Flexar efter din livssituation
Om din livssituation ändras, kan Nordea  
MyLife enkelt anpassas till den nya situatio-
nen. Kontakta kundtjänst Nordea Business 
Centre 0200 2525 (lna/msa).  
Läs mer: nordea.fi

nordea.fi/mylife

Nordea Livförsäkring Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, 
00020 NORDEA, hemort Helsingfors, FO-nummer 0927072-8
Nordea Försäkring Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, 
00020 NORDEA, Hemort Helsingfors, FO-nummer 2868440-8
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