POP Grundskydd

ALLA HAR
RÄTT TILL
GRUNDSKYDD
Nu kan du skydda dig själv och dina närmaste med ett nytt slag av
försäkring som inte kräver någon hälsodeklaration. Skyddet gäller
24 timmar i dygnet under arbete och fritid överallt i världen.
Du kan fritt välja ett försäkringsskydd som passar just dig. Månadsersättningen kan vara upp till 1 000 e och engångsersättningen upp till 100 000 e. Du kan använda ersättningen precis
som du vill enligt din situation och dina behov.
Ersättningen påverkar på inget sätt övriga eventuella försäkrings- eller
lagstadgade ersättningar. Detta skydd får du endast på POP Banken.

VEM KAN FÅ FÖRSÄKRINGEN?
POP Grundskydd kan tecknas av alla mellan 18–59 år som enligt
befolkningsregistret har hemort i Finland.

VAD ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen ger försäkringsskydd
• vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall
• vid bestående men på grund av olycksfall och
• vid dödsfall på grund av olycksfall
Storleken på försäkringsbeloppet väljer du själv. Som belopp
för arbetsoförmåga på grund av olycksfall kan du som månatlig
ersättning välja 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 eller 1000
euro. Som belopp för engångsersättning för bestående men eller
dödsfall på grund av olycksfall kan du välja 30 000, 40 000,
50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000 eller 100 000 euro.

VAD ÄR ETT OLYCKSFALL SOM ERSÄTTS?
Med olycksfall som ersätts avses en plötslig, yttre händelse som
orsakar en kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades
förskyllan efter att försäkringen har tecknats.
Som olycksfall anses även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning och gasförgiftning som sker oavsiktligt, förgiftning på grund av
ett av misstag förtärt ämne samt en skada som uppkommit inom
ett dygn efter ett olycksfall som skett utan den försäkrades avsikt.
Till begreppet olycksfall räknas inte bl.a. sjukdomar och åkommor
som uppkommer på naturlig väg eller som är åldersrelaterade.

FÖRSÄKRINGSSKYDD
1. SKYDD VID ARBETSOFÖRMÅGA PÅ GRUND AV OLYCKSFALL
När en tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet) som följd av
olycksfall utan avbrott har varat 14 dagar betalas ersättning på
grund av arbetsoförmåga för varje därpå följande dag av arbetsoförmåga. Ersättningen räknas ut som dagsersättning på de verkliga dagarna av arbetsoförmåga. Dagsersättningen är 1/30 av den
månadsrat som anges i försäkringsansökan. Om den tillfälliga
arbetsoförmågan fortsätter betalas ersättningen tills den försäkrade återvänder till arbetet eller försäkringen upphör.
Ersättningen betalas ut för högst 12 månader (360 dagar) på basis av tillfällig arbetsoförmåga som orsakats av samma olycksfall
och sammanlagt för högst 36 månader (1 080 dagar) på basis av
tillfällig arbetsoförmåga som orsakats av flera olycksfall. Ersättningens storlek är den månadsrat du väljer, dock högst 1 000 e.
Månadsersättningarna är beskattningsbar förvärvsinkomst som
försäkringsbolaget verkställer förskottsinnehållning på. När
ersättning söks ska den försäkrade ha läkarintyg över arbetsoförmågan.
Man kan inte få ersättning om orsaken till arbetsoförmågan
(sjukledigheten) till exempel är någon av följande:
• skadefall som orsakats av den försäkrades sjukdom eller lyte
• uppsåtligen självförvållad kroppsskada, självmord eller självmordsförsök
operation, vård eller annan medicinsk åtgärd, om åtgärden inte
utförts för att vårda en skada till följd av ett olycksfall som
ersätts
• förgiftning orsakad av bruk eller förtäring av alkohol, läkemedel
eller annat rusmedel
• deltagande i fredsbevarande uppdrag
• tävlingsidrott eller träning för den
• följande grenar eller aktiviteter: motorsport eller träning med
motordrivet fordon eller motordriven anordning, fallskärmshopp,
segelflygning, hängflygning, benjihopp eller motsvarande, has-

FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSTID

tighetsåkning, störtlopp eller
• motsvarande, djupdykning eller bergsklättring.
De kompletta ersättningsbegränsningarna finns i försäkringsvillkoren punkt 8.

2. SKYDD VID BESTÅENDE MEN PÅ GRUND AV OLYCKSFALL
Ersättning betalas för bestående men på grund av olycksfall om
den försäkrade under försäkringens giltighetstid skadas och får
bestående med som följd av ett olycksfall. Ersättning betalas om
invaliditetsgraden är minst 50 % (invaliditetsklass 10). Ersättningen är en engångsersättning enligt det försäkringsbelopp du
väljer, dock högst 100 000 e.
Bestående men fastställs tidigast 12 månader efter olycksfallet
om det inte med säkerhet tidigare kan fastställas att menet är
bestående och oåterkalleligt. Ett bestående men ska uppkomma
och vara minst 50 % inom 24 månader efter olycksfallet.
Ersättningen för bestående men på grund av olycksfall är skattefri för den försäkrade.

Försäkringen träder i kraft då försäkringsansökan tecknas under
förutsättning att den beviljas av AXA. Den försäkrade får försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren per post.
Försäkringen gäller den försäkringsperiod som anges i försäkringsavtalet och upphör den dag som anges i försäkringsavtalet,
dock senast när den försäkrade fyller 65 år. En förteckning över
de övriga fall där försäkringen upphör finns i försäkringsvillkoren
punkt 4.3.

UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRINGEN
Försäkringstagaren kan skriftligen säga upp försäkringen.Försäkringsbolaget har rätt att säga upp skyddet under försäkringens giltighetstid om försäkringstagaren medvetet eller av
oaktsamhet har lämnat felaktiga uppgifter vid tecknandet av
försäkringen, ifall detta skulle ha lett till att försäkringsbolaget
inte hade beviljat försäkringen om korrekta uppgifter hade funnits
till handa.

BESKATTNING AV ERSÄTTNINGEN

Begränsningar av ersättning i samband med arbetsoförmåga på
grund av olycksfall och de kompletta ersättningsbegränsningarna
finns i försäkringsvillkoren punkt 8.

De månatliga ersättningarna för arbetsoförmåga på grund av
olycksfall är beskattningsbar förvärvsinkomst på vilken försäkringsbolaget verkställer förskottsinnehållning.

3. SKYDD VID DÖDSFALL PÅ GRUND AV OLYCKSFALL

Ersättningen för bestående men på grund av olycksfall är skattefri.

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfall under försäkringens giltighetstid betalas ersättning ut. Ersättningen är en
engångsersättning enligt det försäkringsbelopp du väljer, dock
högst 100 000 euro.
Begränsningar av ersättning i samband med arbetsoförmåga på
grund av olycksfall och de kompletta ersättningsbegränsningarna
finns i försäkringsvillkoren punkt 8.

FÖRSÄKRINGSPREMIE
Försäkringspremien bestäms enligt den skyddsnivå som den
försäkrade väljer och förblir oförändrad under försäkringens hela
giltighetstid. Försäkringspremien debiteras månatligen genom
e-faktura från ditt konto på den förfallodag du väljer.

Ersättning som betalas vid dödsfall på grund av olycksfall beskattas för nära anhöriga förmånstagare genom arvsskatt. För andra
förmånstagare än nära anhöriga är ersättningen skattepliktig
kapitalinkomst. Uppgifterna baserar sig på den senaste gällande
skattelagstiftningen.

SÖKANDE AV ERSÄTTNING
Blanketter för ansökan om ersättning fås på POP Bankens kontor
eller av AXA. På blanketterna finns det anvisningar om de dokument som ska bifogas ansökan. Ersättning för arbetsoförmåga
kan du också söka via webbtjänsten: http://clp.partners.axa/fi. Mer
information om behandlingen av ersättning ges vid behov även av
AXAs ersättningstjänst, tfn 010 80 2841.
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Prisexempel 1:
Om du väljer en månadsersättning på 800 e och
en engångsersättning på 50 000 e blir försäkringspremien 21,10 e/mån.

Prisexempel 2:
Om du väljer en månadsersättning på 600 e och
en engångsersättning på 100 000 e blir försäkringspremien 23,70 e/mån.

KONTAKTUPPGIFTER
AXA
PB 67 (Tavastvägen 15)
00501 Helsingfors
Försäkringstjänst: tfn 010 80 2844*
Ersättningstjänst: tfn 010 80 2841*
http://clp.partners.axa/fi
*Samtal till de här servicenumren kostar 8,35 cent/samtal
+ 16,69 cent/min. I priserna ingår moms 24 %.

Vid problem får man hjälp av FINE. I meningsskiljaktigheter
mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget ges i enskilda
fall rekommendationer av Försäkringsnämnden som är specialiserad på försäkringsärenden. Alternativt kan meningsskiljaktigheter
behandlas av Konsumenttvistenämnden. Meningsskiljaktigheter
mellan en försäkringstagare och försäkringsbolaget avgörs i sista
hand av en allmän domstol.

BEKANTA DIG MED FÖRSÄKRINGSVILLKOREN

Talan ska väckas inom tre år efter att parten fått skriftligt besked
om försäkringsbolagets beslut och inom den nämnda tidsfristen
vid den tingsrätt i Finland där parterna har sin hemort. Efter
tidsfristen föreligger inte längre talerätt.

Denna broschyr är inte en komplett produktbeskrivning och
ersätter inte försäkringsvillkoren. Bekanta dig också med försäkringsvillkoren och tarifferna. I villkoren finns det bl.a. noggranna
definitioner av försäkringsskydden samt deras
begränsningar.

FINE:
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tfn (09) 685 0120

Ytterligare information får du på POP Banken eller genom att
ringa AXAs försäkringstjänst 010 80 2844.

Konsumenttvistenämnden:
PB 306, 00531 Helsingfors, tfn 010 366 5200

GÄLLANDE LAG
På försäkringen tillämpas lagen om försäkringsavtal och övrig
finländsk lagstiftning.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
AXA hanterar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och försäkringsavtalslag. AXAs dataskyddsbeskrivning och övriga dataskyddsinformation finns att läsa på
adressen se.clp.partners.axa/home-se/sekretesspolicy.

INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSGIVAREN OCH DESS OMBUD
Skyddet vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall och dödsfall
på grund av olycksfall beviljas av AXA France IARD - Filial
- Finland (FO-nummer 2922649-2). Skyddet vid bestående men
på grund av olycksfall beviljas av AXA France VIE - Filial - Finland
(FO-nummer 2922515-8). AXA France Vie – privat aktiebolag som
registrerats i Nanterres företagsregister med numret 310 499 959,
AXA France IARD - privat aktiebolag som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 722 057 460. Bolagens hemort
är Nanterre i Frankrike. Bolagens huvudkontor: 313 Terrasses de
l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Fransk försäkringslag
tillämpas på bolagen och Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49
95 40 00, https://acpr.banque-france.fr/ utövar tillsyn över dem.
Bolagen representeras i Finland av och försäkringen beviljas av
AXA France IARD – Filial – Finland (2922649-2) och AXA France
VIE - Filial – Finland (2922515-8). De finska filialerna har registrerats i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Kontaktuppgifterna till de finska Tillsyn över de finska
filialerna utövas av Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors,
Tel. 09 183 51 , www.finanssivalvonta.fi.
POP andelsbankerna fungerar som ombud och förmedlare för
försäkringsbolagen. Ingen av parterna äger över 10 % av varandras kapital eller röstetal. Ombuden är registrerade i Finansinspektionens register för försäkringsförmedlare. Registreringen kan
kontrolleras hos Finansinspektionen. Ombudet betalas provision
enligt premierna och möjligen en del av premieintäkten.

Nära dig
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ÄNDRINGSSÖKANDE
Den som är missnöjd med ett beslut givet av AXA eller med
bolagets eller dess representants verksamhet bör i första hand
kontakta AXA för att få ärendet utrett.

