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Produkt: Sparbanken Livskrafts
skydd vid allvarlig sjukdom

Detta dokument är ett sammandrag av de viktigaste punkterna och begränsningarna i skyddet vid allvarlig sjukdom. Dokumentet har inte uppgjorts enligt dina individuella behov.
Fullständiga uppgifter gällande Livskraftförsäkringen ges i andra dokument.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Sparbanken Livskraft är en kombinationsförsäkring, som består av ett kapitaliseringsavtal med flexibla premier och en försäkring vid allvarlig sjukdom.
Försäkringen innehåller rätten till besparingen och skyddet vid allvarlig sjukdom.

Vad täcker försäkringen?
Försäkringen täcker allvarlig sjukdom. Allvarlig sjukdom betyder
i denna försäkring stroke, akut hjärtinfarkt och cancer.
Stroke betyder nekros eller skada i hjärnvävnaden som beror på
hjärninfarkt som förorsakats av hjärnblödning, blodkärlsblockering
eller blodpropp, som leder till ett bestående, minst medelsvårt,
neurofysiologiskt bristtillstånd.
Akut hjärtinfarkt betyder nekros och/eller skada på den försäkrades hjärtmuskelvävnad förorsakad av hjärtmuskelns otillräckliga
blodomlopp.
Cancer betyder elakartad tumör, för vilken kännetecknande är
okontrollerad tillväxt och elakartade tumörcellers existens och
deras spridning till frisk vävnad, som till följd av detta förstörs. Till
cancerformerna som ersätts hör även leukemi, lymfkörtelcancer
och malign (elakartad) benmärgssjukdom.

Vad täcker inte försäkringen?
Försäkringen täcker inte vårdkostnader eller medicinkostnader.
Som stroke anses inte tillfälliga störningar i hjärnblodomloppet
(TIA-anfall), andra övergående störningar i hjärnblodkärlen,
som inte efterlämnar bestående följder, inte heller neurologiska
bristtillstånd som hänför sig till migrän.
Som akut hjärtinfarkt anses inte symtomfri hjärtinfarkt eller
andra hjärtmuskel- och hjärtblodkärlssjukdomar, som
ansträngningsbröstsmärta.
Som cancer anses inte cancerns förstadier, icke invasiva
stadiets cancer, livmoderhalscancerns vissa förstadier, prostatacancer som är i förstadiet, karcinom in situ-tumörer, elakartad
melanom, hyperkeratos, basalcellscancer, hudens skivepitalcancer och icke kronisk lymfatisk leukemi.

I skyddet vid allvarlig sjukdom är det fråga om en fortlöpande
personförsäkring, som fortgår fram till maximiåldern som fastställs
i avtalet eller till ett skadefall.
Från skyddet vid allvarlig sjukdom betalas ersättning, när den
försäkrade insjuknar allvarligt under avtalets giltighetstid på sätt
som fastställs i försäkringsvillkoren.
Engångsersättningens belopp beror på den valda ersättningsnivån (20 000 € eller 40 000 €) och beloppet uppges i försäkringsbrevet.

Har försäkringsskyddet några
begränsningar?
Försäkringen kan beviljas åt 18-59-åriga. Den försäkrade bör
stadigvarande bo, det vill säga vara enligt befolkningsregistret
skriven i Finland.
Den försäkrade får inte vistas utanför de nordiska länderna
oavbrutet över 12 månader.
Försäkringsbolagets ansvar börjar först, när första försäkringspremien har betalats.
Engångsersättning för akut hjärtinfarkt eller stroke betalas,
om den försäkrade diagnosticeras ovan nämnd sjukdom under
försäkringens giltighet och förutsatt, att symtomen, på basen
av vilka den försäkrade första gången har fått läkarvård för ovan
nämnda sjukdom, har börjat tidigast, när 90 dagar har förflutit
från försäkringens början.
Engångsersättning för cancer betalas, när den försäkrade
diagnosticeras cancer under försäkringens giltighetstid,
när 90 dagar har förflutit från försäkringens början.
Ersättning betalas inte, ifall den försäkrade avlider inom
30 dagar från det att allvarlig sjukdom diagnosticeras.

Var är försäkringsskyddet i kraft?
Försäkringen är i kraft globalt.

Vilka är mina skyldigheter?
• Försäkringstagaren bör före försäkringen beviljas ge riktiga och fullständiga svar på frågorna som försäkringsgivaren ställer.
• Försäkringstagaren eller den försäkrade bör under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål rätta uppgifter som getts till försäkringsbolaget som har befunnits
felaktiga eller bristfälliga.
• Försäkringstagaren bör meddela till försäkringsbolaget, ifall den försäkrade flyttar bestående utomlands eller om den försäkrades vistelse utanför de nordiska
länderna fortgår över 12 månader.
• Försäkringstagaren bör skriftligen meddela till försäkringsbolaget, ifall den försäkrade har börjat eller slutat med tobaksrökning under försäkringens giltighet.
• Ersättning bör ansökas inom ett år från det, när den som är berättigad till ersättning fått vetskap om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljden
som skadefallet förorsakat och i alla fall senast inom tio år från försäkringsfallet eller skadefallets förorsakande.
• Den som ansöker om ersättning bör till försäkringsbolaget ge sådana dokument och uppgifter, som är nödvändiga för att utreda försäkringsbolagets ansvar
och vilka man skäligen kan kräva av denne även med beaktande av försäkringsgivarens möjligheter att skaffa utredningen.

Hur och när betalar jag premien?
Försäkringspremieperioden i skyddet vid allvarlig sjukdom är kalenderåret. Premien för skyddet vid allvarlig sjukdom debiteras från besparingskapitalet
månatligen så, att varje månads sista dag är förfallodag.
Försäkringspremien bör betalas senast på förfallodagen.

När börjar och upphör försäkringsskyddet?
Försäkringsskyddet som berör allvarlig sjukdom träder i kraft 90 dagar efter att första försäkringspremien betalats.
Försäkringens skydd vid allvarlig sjukdom upphör när avtalstiden enligt avtalsbrevet upphör, när den försäkrade fyller 65 år, vid diagnosticering av sjukdom som
fastställts i försäkringsvillkoren, som berättigar till ersättning, när försäkringens spardel upphör, när försäkringens spardel är så liten, att den inte mera räcker
till för att täcka premien för skyddet vid allvarlig sjukdom, när den försäkrade avlider eller när ett skriftligt meddelande om avslutande av skyddet vid allvarlig
sjukdom anländer till försäkringsbolaget.
Försäkringsskyddet som berör allvarlig sjukdom upphör vid utgången av försäkringspremieperioden, om försäkringsbolaget säger upp avtalet.

Hur säger jag upp avtalet?
Försäkringstagaren har rätt att skriftligen säga upp Sparbanken Livskraft-avtalet. När försäkringstagaren säger upp spardelen, upphör även alltid skyddet
vid allvarlig sjukdom. När skyddet vid allvarlig sjukdom upphör, på grund av försäkringsfall eller av annan orsak, avslutar det inte Livskrafts spardel utan
separat uppsägning.

