
Nordea MyLife  
Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga
Faktablad för försäkring

Företag:  Nordea Försäkring Finland Ab 
(2868440-8), Helsingfors, Finland

Produkt:  Skydd vid arbetslöshet och tillfällig 
arbetsoförmåga (sjukledighet)

Fullständiga uppgifter om produkten och avtalet som ges innan avtalet ingås framgår av försäkringsavtalet, 
försäkringsvillkoren och produktbeskrivningen.

Hurdan försäkring är det fråga om?
Skyddet vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet) är en frivillig personförsäkring. Försäkringsskyddet 
kan väljas till ett Nordea MyLife-avtal då försäkringen har anslutits till ett lån som Nordea har beviljat. Syftet med 
skyddet är att trygga återbetalningen av lånet. Med stöd av skyddet betalas en avtalad månadsersättning, om den 
försäkrade utan egen förskyllan blir arbetslös av ekonomiska eller produktionsrelaterade orsaker eller om hen blir 
sjukledig på grund sjukdom eller olycksfall. Personer i 18–63 års ålder som bor i Finland och behärskar svenska eller 
finska kan ansöka om försäkringsskydd. Den försäkrade kan själv välja skyddsbeloppet mellan 200 och 1 600 euro.

Vad täcker försäkringen?

I fråga om löntagare:

Arbetslöshet av ekonomiska eller produktionsrelaterade 
orsaker: 

Med stöd av skyddet vid arbetslöshet betalas en 
månadsersättning som avtalats i försäkringsavtalet och 
är högst 1 600 euro i månaden.

Tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet) på grund av 
sjukdom eller olycksfall:

Med stöd av skyddet vid tillfällig arbetsoförmåga 
betalas en månadsersättning som avtalats i 
försäkringsavtalet och är högst 1 600 euro i månaden.

I fråga om företagare:

Tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet) på grund av 
sjukdom eller olycksfall:

Med stöd av skyddet vid tillfällig arbetsoförmåga 
betalas en tvåfaldig månadsersättning som avtalats 
i försäkringsavtalet och är högst 2 x 1 600 euro i 
månaden.

Ersättningen med stöd av skyddet vid arbetslöshet och 
tillfällig arbetsoförmåga betalas med en förhöjning på 10 % 
om den försäkrade vid tidpunkten för försäkringsfallet har 
ett minderårigt barn.

Vad täcker försäkringen inte?

Arbetslöshet som den försäkrade var medveten om då 
hen tecknade försäkringen. 

Arbetslöshet som börjar innan 60 dagar har gått från 
att försäkringen tecknades.

Arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga 
(sjukledighet) som utan avbrott varit kortare än 
karenstiden på 14 dagar.

Har försäkringsskyddet begränsats?

Ersättning betalas inte till den försäkrade för 
både arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga 
(sjukledighet) som pågår samtidigt.

Skyddet vid arbetslöshet gäller bara löntagare.

Ersättning för ett fall av arbetslöshet betalas för 
högst 12 månader. För alla fall av arbetslöshet under 
försäkringens giltighetstid betalas ersättning för högst 
24 månader. Ersättning för ett fall av arbetsoförmåga 
betalas för högst 12 månader. För alla fall av 
arbetsoförmåga under försäkringens giltighetstid 
betalas ersättning sammanlagt för högst 36 månader.

Ersättning med stöd av skyddet vid arbetslöshet betalas 
inte till exempel

för permittering,

då ett arbetsavtal för viss tid löper ut,

om den försäkrade avsiktligt eller frivilligt blir arbetslös,

på grund av andra ersättningsbegränsningar som 
separat fastställs i försäkringsvillkoren.

Ersättning betalas heller inte till en försäkrad som inte är 
arbetslös i enlighet med villkoren.

Ersättning med stöd av skyddet vid tillfällig 
arbetsoförmåga betalas inte till exempel

för psykiatriska sjukdomar eller symtom eller annan 
mental störning eller stressrelaterat tillstånd,

för ryggvärk eller motsvarande ryggbesvär, vars orsak 
inte kan förklaras utifrån allmänt godkänd medicinsk 
erfarenhet,

på grund av andra ersättningsbegränsningar som 
separat fastställs i försäkringsvillkoren.
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Var gäller försäkringsskyddet?

• Försäkringsskyddet är i kraft dygnet runt på arbets- och fritiden i hela världen.

• Ersättning för arbetslöshet betalas endast om den försäkrade blir arbetslös i Finland eller hos en finländsk arbetsgivare i 
utlandet.

Vilka skyldigheter har jag?

• Då du ansöker om försäkringsskyddet ska du ge de uppgifter som försäkringsbolaget ber om.

• Du ska meddela försäkringsbolaget om de uppgifter som du gav då du tecknade försäkringen var bristfälliga eller det har 
skett väsentliga förändringar i dem.

• Du ska ge korrekta uppgifter då du ansöker om försäkring och ersättning. Om den försäkrade vid ansökan om försäkring 
eller ersättning bedrägligt eller av oaktsamhet som är större än ringa har gett försäkringsbolaget felaktiga eller bristfälliga 
uppgifter kan ersättningen rimligen sänkas eller avslås.

Hur och när ska jag betala försäkringspremien?

• Försäkringspremien betalas i samband med betalningen av räntan på lånet. Försäkringspremierna debiteras som e-fakturor 
om debiteringen i samband med betalningen av låneräntan upphör till följd av att lånet återbetalas i sin helhet.

När börjar och upphör försäkringsskyddet?

• Försäkringen träder i kraft när ansökan och därtill hörande hälso- och arbetsutredning lämnats till försäkringsbolaget eller 
banken, förutsatt att försäkringen kan beviljas.

• Skyddet vid arbetslöshet gäller efter att skyddet har varit i kraft i 60 dagar utan avbrott.

• Skyddet upphör då försäkringsägaren säger upp det eller senast när den försäkrade fyller 65 år. Övriga orsaker till 
upphörande framgår av lagen om försäkringsavtal och försäkringsvillkoren.

Hur säger jag upp försäkringen?

• Försäkringsägaren kan när som helst säga upp försäkringen genom att lämna en uppsägningsanmälan i nätbanken eller 
med ett skriftligt meddelande.
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