
Nordea MyLife  
Skydd vid permanent arbetsoförmåga
Faktablad för försäkring

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

Produkt:  Skydd vid permanent arbetsoförmåga

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 permanent arbetsoförmåga är en frivillig personförsäkring. Med stöd av försäkringsskyddet betalas 
en avtalad engångsersättning om den försäkrade blir permanent arbetsoförmögen till följd av en sjukdom eller 
ett olycksfall. Personer i 18–63 års ålder som bor i Finland och behärskar svenska eller finska kan ansöka om 
försäkringsskydd. Du kan välja skyddsbeloppet själv och utan en övre gräns men beloppet ska dock alltid vara minst  
10 000 euro.

Vad täcker försäkringen?

Med stöd av skyddet vid permanent arbetsoförmåga 
betalas en engångsersättning om den försäkrade, 
medan skyddet är i kraft, på grund av sjukdom eller 
olycksfall slutgiltigt blir oförmögen att utföra alla 
arbeten som lämpar sig för hen och som tryggar en 
skälig utkomst.

Vad täcker försäkringen inte?

Den försäkrade anses inte vara arbetsoförmögen bara 
av den anledning att hen är berättigad till individuell 
förtidspension enligt någon av pensionslagarna.

Har försäkringsskyddet begränsats?

Ersättning för permanent arbetsoförmåga betalas inte om 
en bidragande orsak till den permanenta arbetsoförmågan 
var

 den försäkrades självmordsförsök,

 alkoholism eller användning av narkotika,

 användning av läkemedel med undantag av 
användning bevisligen enligt läkarordination,

 deltagande i terrordåd, upplopp, väpnad konflikt eller 
kriminell verksamhet,

 krig som Finland inte var föremål för,

 radioaktiv strålning som dödat flera människor

eller om permanent arbetsoförmåga hade börjat mindre än 
en månad före den försäkrades död.

Fullständiga ersättningsbegränsningar för skyddet finns i 
försäkringsvillkoren.
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Var är försäkringsskyddet i kraft? 

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

Vilka skyldigheter har jag?

• Då du ansöker om försäkringen 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?

• Årspremien för försäkringen kan betalas i en eller flera rater. Du kan välja betalningssättet mellan e-faktura, direktbetalning 
och pappersfaktura. Premierna för försäkringen som anslutits till lånet debiteras i samband med att räntan på ditt lån 
betalas.

När börjar och upphör försäkringsskyddet?

• Försäkringen träder i kraft när ansökan och hälsoutredningen lämnats till försäkringsbolaget eller banken, förutsatt att 
försäkringen kan beviljas.

• Skyddet upphör när försäkringsbolaget har betalat engångsersättningen eller om försäkringsägaren säger upp 
skyddet. Skyddet går dock ut senast då 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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