_Livförsäkrin¯
Många familjer drabbas hårt när en familjemedlem plötsligt går bort. Även ekonomin påverkas, vilket kan
skapa ytterligare oro och sorg. Därför är det tryggt att teckna en livförsäkring i Skandia. Det ger din familj
möjlighet att behålla en stabil ekonomi om du skulle avlida.

En livförsäkring innebär trygghet och kan
vara mycket betydelsefull om en närstående
plötsligt går bort. Den ger din familj möjlighet att leva vidare med oförändrad standard om du skulle avlida. Försäkringen ger
förmånstagarna ett engångsbelopp fritt
från inkomstskatt. Pengarna kan behövas
som en reserv för framtida utgifter. Det kan
vara extra värdefullt för din familj om ni till
exempel lånat pengar till hus, bostadsrätt
eller gjort andra stora investeringar. Försäk-

ringen kan även pantförskrivas som en extra
säkerhet för ett lån. Dessutom förstärker
den livförsäkringsskyddet du har genom
anställning och privata grupplivförsäkringar.

Du väljer försäkrin¯sbelopp
Du kan teckna försäkringen från 18 fram till
65 år, och den gäller längst tills du fyller
70 år. Du väljer själv det försäkringsbelopp

som du ﬁnner lämpligast. Premien för din
försäkring avgörs av vilket försäkringsbelopp du väljer, om du är man eller kvinna
och hur gammal du är. Ju yngre du är desto
lägre blir premien.

Du väljer motta¯are
Du bestämmer själv vem eller vilka personer
som ska få del av försäkringen. Den eller
de som tilldelas försäkringsbeloppet om
du avlider kallas förmånstagare. Du kan när
som helst ändra förmånstagare genom ett
skriftligt besked till Skandia.

Skattere¯ler
Premien som du betalar för din försäkring
är inte avdragsgill i deklarationen. Det försäkringsbelopp som betalas ut är fritt från
inkomstskatt.

Annan ä¯are
Försäkringen kan även tecknas med annan
ägare än den försäkrade. I sådant fall utbetalas försäkringsbeloppet till ägaren om den
försäkrade avlider.

Exempel på årspremie för livförsäkring (år 2012)
Ålder
20
30
40
50
60
70

Förs. belopp
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr

Kvinna
181 kr
217 kr
330 kr
689 kr
1 822 kr
5 540 kr

Man
207 kr
285 kr
504 kr
1 122 kr
2 864 kr
9 518 kr

Förs. belopp
1.000 000 kr
1.000 000 kr
1.000 000 kr
1.000 000 kr
1.000 000 kr
1.000 000 kr

Kvinna
362 kr
433 kr
660 kr
1 377 kr
3 643 kr
11 079 kr

Man
414 kr
570 kr
1 008 kr
2 244 kr
5 728 kr
19 036 kr
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Vikti¯ information
Förmånstagare

Tillämplig lag

Förmånstagare för en kapitalförsäkring kan
vara vem som helst. Du kan även ändra förmånstagare när du vill.

För försäkringen tillämpas svensk lag. Skandia
står under tillsyn av Finansinspektionen.

Försäkringsvillkor
Försäkringstid
Försäkringen gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om den inte blir uppsagd.
Skandia har inte rätt att säga upp försäkringen på grund av att ditt hälsotillstånd försämrats under försäkringstiden. När du fyllt
70 år kan den inte längre förnyas.

Inskränkningar i giltigheten
Försäkringen gäller inte alltid för dödsfall
som inträffat vid vistelse i område med krig
eller krigsliknande politiska oroligheter.
Den gäller inte heller för dödsfall som
inträffar när du ägnar dig åt särskilt riskfylld
verksamhet. Som särskilt riskfylld verksamhet räknas bland annat viss motorsport, militär ﬂygning, viss dykning, bergsklättring,
kampsport och professionell idrott.

Hälsodeklaration
För att teckna försäkringen måste du svara
på frågor om din hälsa. Om du har eller har
haft en sjukdom eller åkomma kan inte alltid
försäkringen beviljas.

Om du ångrar dig
Är du inte nöjd med ditt köp av försäkring
har du rätt att ångra dig. Om du meddelar
Skandia inom 30 dagar från det du fått försäkringsbrevet kan avtalet avslutas omedelbart och du får tillbaka inbetald premie.
Om du vill utnyttja din ångerrätt, kontakta
Skandia Kundservice på telefon 0771-55 55 00
eller skriv till Skandia. Adressen ﬁnner du i
dina försäkringshandlingar.
Om du senare vill upphöra med försäkringen kan du säga upp den eller sluta betala den.

Fullständiga villkor för denna försäkring
kan beställas kostnadsfritt från Skandia
Kundservice på telefon 0771-55 55 00.

Om du inte är nöjd med Skandias beslut
Om du tycker att Skandia handlat fel i ditt
ärende är det viktigt att du snarast kontaktar
oss och framför dina synpunkter.
Du kan då kontakta Skandias Kundombudsman, som har en fristående och
oberoende ställning i förhållande till
Skandias organisation. Kundombudsmannen
kan också upplysa om en tvist rörande
försäkring kan prövas av Allmänna
Reklamationsnämnden eller Personförsäkringsnämnden.
Består tvisten kan du få den prövad av allmän domstol. Har du rättsskyddsförsäkring,
vilken ofta ingår i hemförsäkringen, kan
denna försäkring ofta ersätta dina advokatkostnader.

Information om behandling av
personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till Skandia Liv,
som är personuppgiftsansvarig, kommer
att behandlas av bolaget och andra bolag i
Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna
fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter
som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt
från den registrerade men kan också komma
att inhämtas från arbetsgivaren eller annan.
Uppgifterna kan komma att uppdateras
genom externa register, till exempel Spar.
Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för

att utvärdera tjänster och produkter. Vidare
kan uppgifterna komma att användas för att
informera om Skandiakoncernens tjänster
och produkter med de begränsningar som
följer av avtal. Personuppgifter kan för
angivna ändamål komma att utlämnas till
bolag i Skandiakoncernen och andra företag
som bolag i Skandiakoncernen samarbetar
med såväl inom som utom EU- och EESområdet. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets
kundtjänst och begära s.k. reklamspärr.
Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor
försiktighet för att skydda den enskildes
personliga integritet. Uppgifterna kommer
endast att göras tillgängliga för personer
som behöver ha tillgång till uppgifterna för
att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i
den utsträckning som behövs för att de ska
kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma
att spela in eller på annat sätt dokumentera
den enskildes kommunikation med bolaget.
Enligt personuppgiftslagen (1998:204)
har varje registrerad rätt att få information
om och rättelse av de personuppgifter som
registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia Liv, 106 55 Stockholm. Märk
kuvertet ”Information om personuppgifter”.

För att få mer information är du
välkommen att besöka vår hemsida
skandia.se.
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