
Nordea Låneskydd Plus   1 (2) 
Villkor för dödsfallsskydd, skydd vid 
permanent arbetsoförmåga eller permanent 
skada på grund av olycksfall samt skydd vid 
allvarlig sjukdom 

 
Gäller från 10.10.2017 

 

Nordea Livförsäkring Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, 00020 NORDEA, hemort Helsingfors, FO-nummer 0927072-8 
FSPL501D  10.17 

 

Nordea Låneskydd Plus 
 
1 Försäkringens innehåll och tillämplig lag 
Försäkringens innehåll definieras i avtalet, dessa villkor och 
beräkningsgrunderna. På denna försäkring tillämpas Finlands 
lagstiftning. 
 
2 Försäkringsbelopp 
De valda skydden och försäkringsbeloppet specificeras i för-
säkringsavtalet. Ersättning betalas på grund av försäkringsfal-
let och enligt storleken vid tidpunkten för försäkringsfallet. 
Räntor kan dock ingå i försäkringsbeloppet för en tid av sam-
manlagt högst (6) månader. Försäkringsbeloppet omfattar inte 
amorteringar eller räntor som förfallit före försäkringsfallet, 
dröjsmålsräntor eller andra arvoden som banken debiterar för 
skötseln av låneförhållandet. 
 
3 Försäkringsfall 
3.1 Skydd vid dödsfall 
Vid dödsfallskyddet ersätts försäkringsbeloppet på grund av 
försäkringsfall som är den försäkrades dödsfall under tiden när 
skyddet är i kraft. 
 
3.2 Skydd vid allvarlig sjukdom 
Försäkringsbeloppet ersätts om den försäkrade under skyd-
dets giltighetstid diagnostiseras med 
 
3.2.1 cancer 
För att cancer ska kunna ersättas krävs att den försäkrade 
diagnostiseras ha elakartad cancer och att cancern konstate-
ras histologiskt eller cytologiskt av vävnads- eller cellprover på 
ett allmänt godtaget medicinskt sätt. Följande sjukdomar er-
sätts inte: 
– hudcancer då metastaser inte uppstått 
– förstadier till cancer eller carsinoma in situ 
 

3.2.2 MS 
För att MS ska kunna ersättas krävs att en specialistläkare i 
neurologi konstaterar MS med säkerhet. 
 
3.2.3 hjärtinfarkt 
För att en hjärtinfarkt ska kunna ersättas förutsätts att hjärtin-
farkt diagnostiseras i sjukdomens akuta skede under skyddets 
giltighetstid. 
 
3.2.4 akut ballongvidgning 
För att akut ballongvidgning ska kunna ersättas krävs att 
ballongvidgningen genomförs inom 72 timmar från att den 
försäkrade har anlänt till sjukhusets akutmottagning. 

3.2.5 bypassoperation 
Med bypassoperation avses ett kirurgiskt ingrepp för att 
kringgå en eller flera förträngningar av kranskärlen med hjälp 
av artär- eller ventransplantat. När läkaren har rekommenderat 
ballongutvidgning av förträngningen som första vårdalternativ 
betalas ingen ersättning även om bypassoperation skulle 
användas som vård. 
 
3.2.6 njursvikt 
Med njursvikt avses svår, obotlig njursvikt på båda njurarna, 
varför regelbunden dialysbehandling påbörjats. 
 
3.2.7 hjärninfarkt 
Med hjärninfarkt avses vävnadsdöd i hjärnvävnad eller hjärn-
blödning som orsakar permanent, minst medelsvår (SHM:s 
förordning 1649/2009: invaliditetsklass minst 6) neurologisk 
förändring, till exempel ensidig förlamning eller utbredd dom-

ning. Störningar i hjärnans blodcirkulation som varar i mindre 
än ett dygn (TIA-anfall) ersätts inte. 
 
3.2.8 stor organtransplantation 
Med stor organtransplantation avses att den försäkrade får 
transplantation av hjärta, lungor, lever, bukspottskörtel, njurar 
eller benmärg.  Transplantering av bukspottskörtelceller er-
sätts inte. 
 
3.3 Skydd vid permanent arbetsoförmåga eller permanent 
skada på grund av olycksfall 
Försäkringsbeloppet ersätts om olycksfall som inträffar under 
tiden när skyddet är i kraft förorsakar inom loppet av ett år den 
försäkrade något av följande försäkringsfall: 
– Permanent och total (SHM:s förordning 1649/2009: invali-

ditetsklass minst 10) oförmåga att använda den ena han-
den eller båda händerna eller amputation vid eller ovanför 
handleden,  

– Permanent och total (SHM:s förordning 1649/2009: invali-
ditetsklass minst 10) oförmåga att använda den ena foten 
eller båda fötterna eller amputation vid eller ovanför låret,  

– Permanent förlust av synförmågan på det ena ögat eller på 
vardera ögonen. Med förlust av synförmågan avses en för-
lust på 0.1 eller mindre efter korrigering med glasögon, 

– Total och permanent förlust av hörseln på ena örat eller på 
båda öronen, fastställd nedsättning av medelhörseln utan 
hörapparat på frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz, 90 dB 
eller mer, 

– Total och permanent förlust av talförmågan eller 
– Permanent arbetsoförmåga. Som permanent arbetsoför-

mögen betraktas en försäkrad, som slutligt mist sin för-
måga att utföra sitt vanliga arbete och som med all sanno-
likhet är oförmögen att utföra även annat arbete, som med 
beaktande av ålder och yrkeskunskap måste anses vara 
lämpligt och trygga en skälig utkomst för honom. Perma-
nent arbetsoförmåga som förorsakas även efter loppet av 
ett år men före tre år från olycksfall ersätts. 

 
Ett olycksfall är en plötslig, yttre och oförväntad händelse som 
förorsakar kroppsskada, och som inträffar mot den försäkrades 
vilja. En skada som uppstår långsamt och förorsakas av rörel-
ser eller exceptionella omständigheter anses inte vara ett 
olycksfall. 
 
4 Begränsningar vid utbetalning av ersättningen 
4.1 Skydd vid dödsfall 
Ersättning betalas inte om den försäkrade avlidit direkt eller 
indirekt till följd av 
– radioaktiv strålning som dödat många människor, 
– deltagande i terrorism, upplopp, väpnad konflikt eller 

kriminell verksamhet 
– krig som Finland inte var föremål för, 
eller om den försäkrade begått självmord inom ett år efter att 
ansvaret inträdde. 
 
4.2 Skydd vid allvarlig sjukdom 
Ersättning utbetalas inte om försäkringsfall direkt eller indirekt 
förorsakats av 
– olycksfall 
– användning av alkohol, droger eller läkemedel, 
– HIV-smitta eller AIDS, 
– deltagande i terrorism, upplopp, väpnad konflikt eller 

kriminell verksamhet 
– krig som Finland inte var föremål för, 
– radioaktiv strålning som dödat flera människor eller 
– den försäkrades självmordsförsök. 
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4.3 Skydd vid permanent arbetsoförmåga eller permanent 

skada på grund av olycksfall 

Ersättning utbetalas inte om försäkringsfall direkt eller indirekt 
förorsakats av 
– sjukdom eller kroppsskada eller defekt som uppstått re-

dan före skyddet började, 
– plötslig kraftansträngning eller rörelse, ifall skadan inte 

behandlas av läkare inom 14 dygn, 
– bakterie- eller virusinfektion, 
– operation, vårdbehandling eller annan medicinsk åtgärd, 
– förgiftning orsakad av läkemedel, alkohol eller andra dro-

gande ämnen,  
– tävlingsidrott eller dess träning, 
– följande aktiviteter: 

– Motorsport, 
– flygsportgrenar, t.ex. fallskärmshopp, segelflygning, 

benjihopp, hängflygning,  
– snabb- eller störtlopp, free style eller slalomåkning ut-

anför märkta backar, 
– dykning med utrustning, 
– klättringsgrenar, t.ex. bergs-, klipp- eller väggklättring, 
– styrkesportsgrenar eller motionssalträning eller 
– kontakt- eller kampgrenar 

– deltagande i terrorism, upplopp, väpnad konflikt eller 
kriminell verksamhet 

– krig som Finland inte var föremål för, 
– radioaktiv strålning som dödat många människor, 
– främst psykiska följder av olycksfall eller 
– den försäkrades självmordsförsök. 

 
Ersättning för permanent arbetsoförmåga utbetalas inte heller 
om den försäkrade då olycksfallet inträffade erhöll ålderspens-
ion, förtida ålderspension, arbetslöshetspension, pension på 
grund av arbetsoförmåga, rehabiliteringsstöd, individuell för-
tidspension eller motsvarande lagstadgad förmån. 
 
5 Försäkringsbolagets ansvarsbegränsningar 
Försäkringsbolaget svarar inte för indirekta skador eller för 
skador som förorsakas av funktionsstörningar i nätbankstjäns-
ten eller sådant som försäkringsbolaget inte rimligen kan 
påverka. 
 
6 Försäkringspremie 
Försäkringspremien bestäms på grundval av försäkringsskyd-
dets storlek samt den försäkrades ålder på det sätt som defi-
nieras närmare i försäkringens beräkningsgrunder. Försäk-
ringspremien betalas i samband med betalningen av lånerän-
tan i efterskott för varje räntebetalningsperiod. Försäkrings-
premie på skydd vid allvarlig sjukdom bestäms också på 
grundval av om den försäkrade använt tobaksprodukter under 
de senaste 12 månaderna.  
 
Den försäkrade är skyldig att anmäla före nästa försäkrings-
premiens förfallodag om han ha börjat använda tobaksproduk-
ter. Försäkringspremien höjs då så att den motsvarar premien 
för rökare. 
 
Premien sänks till nivån av ickerökare när försäkringsbolag får 
det skriftliga meddelandet om at den försäkrade inte har rökt 
under de senaste 12 månader. 
 
Försäkringsbolaget har rätt att dra av en förfallen och obetald 
försäkringspremie från en ersättning som betalas på basis av 
samma försäkring. 
 
7 Förlängning av försäkringstiden när lånets betalnings 
plan ändras 
En ny godtagbar hälsoutredning krävs för förlängning av för-
säkringstid motsvarande ändring i lånets betalningsavtal. Kan 

den försäkrade inte avge en godtagbar hälsoutredning be-
stäms försäkringsskyddet enligt den betalningsplan som var i 
kraft före förlängningen. 
 
8 Ändring av försäkringsvillkoren och 
beräkningsgrunderna 
Försäkringsbolaget har rätt att ändra försäkringsvillkoren och 
försäkringspremierna samt de övriga avtalsvillkoren när försäk-
ringsperioden växlar, ifall orsaken till ändringen är ändring i 
den allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån.  
 
Försäkringsbolaget har rätt att ändra försäkringsvillkoren och 
försäkringspremierna samt de övriga avtalsvillkoren på skydd 
vid alvarlig sjukdom och skydd vid permanent arbetsoförmåga 
eller permanent skada på grund av olycksfall när försäkrings-
perioden växlar även ifall orsaken till ändringen är 
– ny eller ändrad lagstiftning eller myndighets förordnande, 
– oförutsebar förändring av omständigheterna eller 
– ändrad ersättningsutgift för försäkringen. 
 
9 Ikraftträdande och upphörande av försäkringen och  
skydden 
De skydd som valts till försäkringen träder i kraft när försäk-
ringsansökan och hälsoutredningen lämnats till försäkringsbo-
laget eller till dess ombud, förutsatt att försäkringen kan bevil-
jas. 
 
Försäkringen upphör 
– vid lånetidens utgång, 
– när den försäkrade, eller den yngsta av de försäkrade 

fyller 65 år, 
– när något av de försäkringsfall som berättigar till engångs-

ersättning enligt detta försäkringsavtal inträffar eller 
– på grund av försäkringens uppsägning. 
 
Försäkringsbolaget har rätt att säga upp skydd vid allvarlig 
sjukdom och skydd vid permanent arbetsoförmåga eller per-
manent skada på grund av olycksfall så att dessa upphör vid 
kalenderårets slut. 


