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A. Ordlista/Ordförklaring
Frivillig gruppförsäkring
Försäkring som du frivilligt ansluter dig till genom egen försäkringsansökan.

Förbehåll
Försäkring kan erbjudas med förbehåll (så kallad Klausul) vilket bland annat innebär att försäkringen inte
Ger rätt till ersättning för vid tecknandet av försäkringen befintlig eller tidigare åkomma, sjukdom eller
olycksfallsskada
Förmånstagare
Den eller de som vid den försäkrades död ska få utfallande försäkringsbelopp eller övertar äganderätten
till försäkringen.
Försäkrad
Den person på vars liv eller hälsa en försäkring gäller.
Försäkringsavtal
Ett avtal som gäller för varje enskild försäkrad persons försäkring, och som innefattar försäkringsansökan, i
förekommande fall gruppavtal, samt försäkringsvillkor och teckningsregler, försäkringsavtalslagen och svensk
rätt i övrigt.
Försäkringsbesked
Besked som utfärdas och som ger dig en övergripande information om bland annat vilka försäkringsmoment
du valt att teckna dig för och premien för dessa.
Försäkringstagare
Den som har ingått ett försäkringsavtal med försäkringsgivaren.
Gruppavtal
Till grund för gruppförsäkringen kan finnas ett avtal mellan försäkringsgivaren och en gruppföreträdare.
Gruppavtalet innehåller då bland annat bestämmelser om ikraftträdande, förlängning och uppsägning.
Gruppföreträdare
Den person som i förkommande fall är utsedd att företräda gruppen i kontakten med försäkringsgivaren och
som försäkringsgivaren ingått ett gruppavtal med.
Gruppmedlem
Gruppmedlem är den person som tillhör den grupp som kan försäkras enligt gruppavtalet. Alternativt den
försäkrad som ingått ett försäkringsavtal med försäkringsgivaren via en individuell ansökan. Eller den försäkrad
som ingår i ett kollektivt/obligatoriskt försäkringsavtal mellan sin arbetsgivare/premiebetalare och
försäkringsgivaren.
Make
Den person som du som försäkrad är gift med.
Medförsäkrad
Gruppmedlems make, registrerade partner eller sambo.
Obligatorisk gruppförsäkring
Försäkring vilken du som försäkrad är direkt ansluten till genom gruppavtalet/ansökan.
Prisbasbelopp (Pbb)
Det prisbasbelopp som fastställs varje år enligt 1 kap 6 § 2 stycket i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
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Registrerad partner
Med registrerat partnerskap menas två personer av samma kön som har ingått registrerat partnerskap.
Sambo
Person med vilken du som försäkrad stadigvarande bor tillsammans med i ett parförhållande och har
gemensamt hushåll med enligt Sambolagen (2003:376).
Sjukdom
Sjukdom är en konstaterad försämring av hälsotillståndet, fysiskt eller psykiskt före eller under försäkringstiden,
och som inte är en olycksfallsskada. Sjukdomen anses ha inträffat den dag försämringen konstaterades av
behörig läkare.
Med sjukdom avses inte frivilligt orsakad kroppsskada.
B.1 Inledning och allmänna regler
Detta grupplivförsäkringsvillkor gäller för försäkringsmomentet Grupplivförsäkring över 50
prisbasbelopp, och ger bland annat information om teckningsregler, ikraftträdande, förlängning, uppsägning
och premiebetalning. Försäkringsbeskedet (som sänds ut i samband med tecknandet av försäkring och vid
förnyelser) ger bland annat besked om premien och det försäkringsbelopp du som försäkrad/försäkringstagare
valt att teckna.
Du som försäkrad/medförsäkrad måste, om inte annat framgår av gruppavtalet, vid tidpunkten för tecknandet
av försäkringen vara bosatt och folkbokförd i Sverige samt inskriven i svensk Försäkringskassa. Om
försäkringstagaren är en juridisk person ska den ha etableringsställe i Sverige.
Försäkringen är av skattekategori K, enligt inkomstskattelagen. Det innebär att för en privatperson är premien
inte avdragsgill och att utfallande belopp är fritt från inkomstskatt enligt svensk skatterätt.
B.2 Grupp- & försäkringsavtal
Ett Gruppavtal, om sådant är tecknat för en särskild Grupp, reglerar bland annat ikraftträdande, giltighetstid,
förlängning och uppsägning för gruppen. Om gruppavtalet sägs upp för gruppens räkning så upphör
försäkringen att gälla för samtliga försäkringstagare och försäkrade vid den tidpunkt som anges i uppsägningen,
dock tidigast en månad efter det att uppsägningen kom till försäkringsgivaren.
Premier och villkor kan ändras vid huvudförfallodagen för gruppavtalet. Ett ingånget gruppavtal löper normalt
sett på ett år om inget annat avtalats, där samtliga försäkrade har en gemensam förfallodag (huvudförfallodag).
Detsamma gäller för frivilliga och obligatoriska avtal utan särskilt Gruppavtal.
För försäkringen gäller vad som anges i försäkringsavtalet (Se under ”Försäkringsavtal” i Ordlistan ovan).
Försäkringen grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren och/eller du som försäkrad har lämnat till
försäkringsgivaren.
För försäkringsavtalet gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL) samt svensk rätt.
B.3 Ändring av försäkringsavtalet
Ett ingånget försäkringsavtal kan ändras under försäkringstiden och i förtid upphöra i fall som anges i
Försäkringsavtalslagen (FAL).
Om försäkringen inte har sagts upp till utgången av den försäkringstid som anges i avtalet så förlängs
försäkringen med ett år i taget.
En ändring av villkor och premier för försäkringen genomförs från närmast följande huvudförfallodag.
Meddelande om premie och villkorsändring sker i samband med utskicket av nya försäkringshandlingar inkl. ny
premiefaktura.
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B.4 När börjar försäkringen att gälla
Frivillig gruppförsäkring/Obligatorisk gruppförsäkring
Ansvaret för en försäkring inträder tidigast den dag då skriftlig ansökan inkommit till Säkra Direkt AB. En
förutsättning för att försäkringsansvaret ska börja gälla är att kriterierna för inträdet till försäkringen är
uppfyllda och att kompletta ansökningshandlingar mottagits, och att försäkring kan beviljas till normala
premier och villkor enligt gällande riskbedömningsregler.
Både obligatorisk och frivillig grupplivförsäkring kan erbjudas mot normala premier och villkor alternativt
med förhöjd premie och/eller med förbehåll (även kallat klausul).
Om försäkring beviljas med förhöjd premie och/eller med förbehåll (klausul), inträder ansvaret först
sedan du som försäkrad och/eller försäkringstagare erbjudits försäkringen och accepterat erbjudandet.
Vid ansökan om höjning/utökning av försäkringsbelopp och/eller försäkringsmoment gäller denna
ändring, om inget annat överenskommits, från och med dagen efter den dag då ansökan inkommit till
Säkra Direkt AB. En förutsättning är att kraven för höjning/utökning är uppfyllda och kompletta
ansökningshandlingar mottagits, samt att försäkring kan beviljas med normala premier och villkor enligt
gällande riskbedömningsregler.
B.5 Premie & Premiebetalning
Beräkning av premien görs för ett år i taget och bestäms bland annat med hänsyn till gruppens sammansättning
till exempel kön, ålder samt aktuell premietariff och aktuella riskbedömningsregler. Varje grupp har en
gemensam huvudförfallodag för samtliga försäkringar, eller en egen huvudförfallodag för varje försäkring. För
grupper med gemensam huvudförfallodag blir den första försäkringsperioden för dig som försäkrad fr.o.m.
begynnelsedagen fram till huvudförfallodagen, och därefter blir försäkringsperioden ett år.
B.5.1 Premie för nytecknad försäkring – Första premien
Den första premiebetalningen för nytecknad försäkring ska erläggas inom 14 dagar från den dag
premiefakturan sändes till den som enligt försäkringsavtalet skall betala denna till försäkringsgivaren.
B.5.2 Premie för senare premieperiod och förnyad försäkring
Premien för en senare premieperiod och första premien för en försäkring som har förnyats, betalas i förskott
och skall vara erlagd senast på periodens första dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad
från den dag då försäkringsgivaren avsänt premiefaktura till den som enligt försäkringsavtalet ska betala denna
till försäkringsgivaren. Betalning sker antingen via faktura eller autogiro. Betalning kan göras helårsvis,
halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis.
B.5.3 Uppsägning och premieuppskov
Om premien inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse har försäkringsgivaren rätt att säga
upp försäkringen. Ett meddelande om uppsägningen skall vid frivillig försäkring sändas till gruppmedlem som
inte har betalat i tid samt till i förkommande fall till gruppföreträdaren, om denne skulle ha förmedlat
premiebetalningen. Vid obligatorisk försäkring skall meddelande om uppsägningen sändas till den som skulle
ha betalat premien och till alla försäkrade gruppmedlemmar. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter det att
skriftligt meddelande om uppsägning avsänts om inte premien erlagts inom denna tid. Meddelandena skall
innehålla uppgift om detta. Om försäkringen kan återupplivas skall också detta anges. Saknas någon av dessa
uppgifter, får uppsägningen ingen verkan.
Vid frivillig gruppförsäkring kan betalningsfristen om 14 dagar enligt stycket ovan i vissa fall förlängas vid
särskilda hinder att betala premien. Betalningsfristen kan till exempel förlängas i högst 3 månader om du som
försäkrad inte kunnat betala premien p.g.a. frihetsberövande, svår sjukdom, utebliven pension eller lön från
huvudsaklig anställning eller att något liknande oväntat hinder inträffat för dig. Se närmare bestämmelser om
detta i försäkringsavtalslagen (FAL).
B.5.4 Återupplivning
Har uppsägning enligt A.5.3 fått verkan och avser dröjsmålet inte första premien för försäkringen kan
försäkringen återupplivas till sin tidigare omfattning om utestående premiebelopp betalas inom tre månader
från utgången av fristen på 14 dagar som nämns i A.5.3.
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Återupplivas försäkringen, ansvarar försäkringsgivaren från och med dagen efter den då premiebeloppet
betalades. Återupplivning kan inte ske bara för medförsäkrade. En obligatorisk försäkring kan återupplivas bara
för hela gruppen.
Om försäkringen återupplivas, gäller försäkringen inte för försäkringsfall som påbörjats/inträffat under den tid
då försäkringen inte var ikraft.
B.6 Ångerrätt
Du som försäkrad kan inom 14 dagar efter det att du erhållit försäkringshandlingarna ångra ett frivilligt
försäkringsavtal som ingåtts på distans. För livförsäkring gäller 30 dagars ångerrätt. Om du som försäkrad
ångrar dig skall du skriftligen, i förekommande fall meddela gruppföreträdaren, eller Säkra Direkt AB detta. Du
som försäkrad har alltid rätt att under försäkringstiden säga upp ett frivilligt försäkringsavtal att genast upphöra,
och försäkringsgivaren har alltid rätt till premiebetalning, för den tid som försäkringen varit gällande.

B.7 Överlåtelse, Pantsättning och Återköp
•
Livförsäkringen kan överlåtas till någon som kan vara försäkringstagare d.v.s. exempelvis försäkrad,
arbetsgivare, kompanjon, make/maka registrerad partner med flera. Ett tidigare för försäkringen
gällande förmånstagarförordnande förfaller normalt i samband med en överlåtelse. (Se vidare om detta
nedan om förmånstagare)
•
Livförsäkringen kan pantsättas dock måste detta anmälas till och först godkännas av Säkra Direkt
AB
•
Livförsäkringen kan inte återköpas.
Vid annan ägare till försäkring, än den försäkrade, utbetalas skadeersättning vid godkänd skada till
försäkringens ägare.
B.8 Sekretess
Försäkringstagaren/premiebetalaren har inte rätt att ta del av din hälsostatus eller försäkringsmedicinska
bedömningar om denne är annan än du som försäkrad.
B.9 När försäkringen upphör att gälla
Grupplivförsäkringen gäller längst till dess att du som försäkrad gruppmedlem uppnår den slutålder som finns
angiven i gruppavtalet, dock längts t.o.m. den månad du fyller 70 år.
Grupplivförsäkringen upphör dessförinnan att gälla om:
•
gruppavtalet upphör att gälla,
•
om du som försäkrad gruppmedlem går ur försäkringen eller inte längre har möjlighet att tillhöra den i
gruppavtalet bestämda grupp av personer som kan försäkras,
•
uppsägning från försäkringsgivaren,
•
premie inte betalas i rätt tid, se ”Premie och Premiebetalning”.
Vid frivillig gruppförsäkring har du som försäkrad rätt att när som helst säga upp försäkringen att genast
upphöra. Vid obligatorisk gruppförsäkring kan du som försäkrad när som helst genom anmälan förklara dig
avstå från försäkringen. Sådan anmälan kan även ske hos gruppföreträdaren, i förkommande fall.
Upphör din försäkring upphör också din medförsäkrades försäkring och i förekommande fall försäkring för
barn försäkrat i barn- & ungdomsförsäkringen och sjukvårdsförsäkring barn att gälla. (Se särskilda
försäkringsvillkor Grupplivförsäkring SGF och villkor för Sjukvårdsförsäkring på Säkras hemsida om bland
annat barnförsäkringar)
Medförsäkrads försäkring upphör dessutom att gälla vid utgången av den månaden:
•
som gruppmedlemmen avlider,
•
som äktenskapet, det registrerade partnerskapet eller samboförhållandet med dig som försäkrad
upplöses.
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Om försäkringen upphör återbetalas inbetald premie som inte avser förfluten tid.
B.10 Upplysningsplikt
Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att på försäkringsgivarens anmodan lämna upplysningar som
kan ha betydelse för frågan om försäkring ska erbjudas/tecknas, utvidgas eller förnyas.
Försäkringstagaren och den försäkrade skall ge riktiga och fullständiga svar på försäkringsgivarens frågor.
Du som försäkrad måste skyndsamt anmäla, i förekommande fall, till gruppföreträdaren eller
försäkringsgivaren via Säkra Direkt AB om du som försäkrad eller medförsäkrad inte längre kan omfattas av
gruppförsäkringen. Gruppföreträdaren måste skyndsamt anmäla till Säkra Direkt AB om den försäkrade
utträder ur den försäkringsberättigade gruppen. Anmäls inte ovanstående, betalas högst de senaste 12
månadernas premie tillbaka.
Om du som försäkrad inte anmäler förändringar i tid, börjar dessa gälla enligt de allmänna bestämmelserna för
försäkringens ikraftträdande, det vill säga tidigast från den dag anmälan inkom till försäkringsgivaren via Säkra
Direkt AB.
B.11 Oriktiga eller ofullständig uppgift
Om försäkringstagaren/den försäkrade vid fullgörandet av sin upplysningsplikt har förfarit svikligt eller i strid
mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt vad som säga i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar
på förmögenhetsrättens område och försäkringsgivaren fri från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter.
Försäkringsgivaren får då behålla betald riskpremie för förfluten tid.
Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter har lämnats kan det medföra att försäkringen ändras eller sägs upp,
och att försäkringsgivaren blir fri från ansvar för försäkringsfall eller att dess ansvar blir begränsat. Närmare
bestämmelser om detta finns i Försäkringsavtalslagen (FAL). Om försäkringen upphör återbetalas inbetald
premie som inte avser förfluten tid. I övrigt återbetalas inte inbetald premie i dessa fall.
B.12 Åtgärder vid anspråk på ersättning/utbetalning
Den som vill göra anspråk på ersättning från en försäkring ska alltid anmäla detta skriftligen till
försäkringsgivaren via Säkra Direkt AB, och det ska anmälas så skyndsamt som möjligt.
Skadeanmälan och/eller övriga blanketter rekvireras från försäkringsgivaren via Säkra Direkt AB, förmedlaren
eller i förekommande fall från gruppföreträdaren. Den som gör anspråk på ersättning ska, utan kostnad för
försäkringsgivaren, införskaffa och skicka in de handlingar och övriga upplysningar som försäkringsgivaren
anser vara av betydelse för bedömning av rätten till försäkringsersättning.
B.13 Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser
Försäkringsersättning som inte avser periodiska utbetalningar betalas ut senast en månad efter det att rätten till
ersättning inträtt och sådan utredning som skäligen kan begäras för att fastställa betalningsskyldigheten och
mot vem denna skall fullgöras har lagts fram för försäkringsgivaren.
Sker utbetalning senare än vad som ovan angivits, betalas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Om den som gör
anspråk på försäkringsersättning uppenbarligen har rätt till åtminstone ett visst belopp, skall detta genast
betalas ut i avräkning på den slutliga ersättningen. Försäkringsgivaren ansvarar inte för förlust som kan uppstå
om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs.
B.14 Preskription
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Med
förhållande avses de förutsättningar i försäkringsavtalet som måste vara uppfyllda för att rätt till ersättning eller
annat försäkringsskydd ska föreligga. Preskriptionstiden börjar löpa när rätt till ersättning eller annat
försäkringsskydd från försäkringen föreligger. Om den som vill ha försäkringsersättning har framställt
anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges ovan är fristen att väcka talan alltid minst sex månader
från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna
punkt, går rätten till försäkringsskydd förlorad.
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B.15 Behandling av personuppgifter
Nedan beskriver vi lite kort hur vi på Säkra Direkt AB behandlar personuppgifter, och fullständig information
finns på vår webbplats www.sakra.se/gdpr.
Vi samlar in personuppgifter för att kunna vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal träffas, för att kunna
teckna ett avtal och för att fullgöra ett försäkringsavtal. Uppgifterna kan även användas till statistik, marknads& kundanalyser, produktutveckling, förebygga skador och för övriga ändamål som framgår av den fullständiga
informationen på vår webbplats. Säkra följer de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten som är aktuell
vid inhämtning och behandling av dina personuppgifter.
Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till andra bolag som Säkra samarbetar med såväl
inom som utom EU- och EES-området. Personuppgifterna kan också lämnas ut till myndigheter om vi är
skyldiga till detta enligt lag.
Om du önskar information om vilka personuppgifter som försäkringsgivaren behandlar om dig kan du lämna
eller skicka en skriftlig begäran till: Personuppgiftsansvarig, Säkra Direkt AB, Box 16247, 103 24 Stockholm.
B.16 Skadeanmälningsregister
Försäkringsgivaren/Säkra Direkt AB har rätt att registrera skador som anmäls på detta gruppförsäkringsavtal i
ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).
Personuppgiftsansvarig för GSR är:
GSR AB
Box 24171, 104 51 Stockholm
Telefon: 08-522 780 00
B.17 Försäkringsgivare & Affärsstruktur
Försäkringsgivare & Affärsstruktur: framgår av ditt försäkringsbesked (kortfattat om Försäkringsgivare) och i
övrigt mer utförligt och om affärsstruktur på www.sakrapersonskydd.se samt i förköpsinformationen.
Vid försäkringsavtal med flera försäkringsgivare är varje försäkringsgivares ansvar begränsat till respektive
försäkringsgivares ansvarsdel. En försäkringsgivare är inte ansvarig för annan försäkringsgivare som inte helt
eller delvis uppfyller någon av sina förpliktelser.
B.18 Självmord
Har den försäkrade begått självmord, ansvarar försäkringsgivaren dock vid livförsäkring, om det har gått mer
än ett år från det att försäkringsavtalet ingicks eller, vid kortare tid, om det måste antas att försäkringen
tecknades utan tanke på självmordet. Om en tidsbegränsad försäkring som endast avser dödsfall har förnyats,
räknas ettårstiden från dagen för det första avtalet.
B.19 Brottslig handling och terrorverksamhet
Försäkringen gäller inte för dödsfall som orsakas av att den försäkrade utför eller medverkar till brottslig
handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse. Försäkringen gäller inte heller för dödsfall som har samband
med att den försäkrade utfört eller medverkat till brottslig verksamhet som enligt svensk lag kan leda till
fängelse.
Detsamma gäller även vid deltagande i gänguppgörelse, upplopp eller motsvarande våldsamma handlingar.
Försäkringen gäller heller inte för dödsfall som har orsakats av eller har samband med att den försäkrade utfört
eller medverkat i terrorverksamhet.

B.20 Undantag särskild riskfylld verksamhet/sport & idrott
Försäkringen gäller inte för dödsfall på grund av att den försäkrade är eller har varit verksam:
• som förare eller i övrigt tjänstgörande ombord vid militär flygning, avancerad flygning eller
yrkesmässig provflygning,
• som stuntman, luftakrobat eller liknande.
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Försäkringen gäller inte heller för dödsfall på grund av att den försäkrade utövar eller utövat:
• yrkesmässig motorsport,
• bergsklättring eller liknande aktivitet,
• dykning (avser dykning på större djup än 30 m, ensamdykning, dykning utan ytorganisation eller is-,
vrak- eller grottdykning)
• kampsport (så som KungFu, kendo, taekwando, kick- & thaiboxning eller liknande) samt
professionell boxning,
• extrema sporter, äventyrssporter eller deltagande i expedition av äventyrskaraktär,
• särskild riskfylld yrkesverksamhet, så som livvakt eller liknande,
• Sport/Idrott där den försäkrade beräknas erhålla en årlig inkomst inkl. sponsring på minst 0,5 pbb
eller mer.
B.21 Undantag avseende terrorism och massförstörelse
Försäkringen gäller inte för skadefall som helt eller delvis, direkt eller indirekt, orsakats av, eller är en följd av,
eller som förvärrats av: Terroristhandling vid användande av kärn-, kemiska eller biologiska
massförstörelsevapen hur dessa än sprids eller kombineras. Med terroristhandling avses handling genomförd
av en person, eller grupp av personer, med politiska, religiösa, ideologiska eller liknande syften, med avsikt att
påverka regeringar eller att försätta allmänheten, eller delar av allmänheten, i fara.
Terroristhandling kan inkludera, men inte begränsas, till det faktiska användandet av makt, våld eller hot om
sådant. Förövarna kan antingen agera individuellt, eller på uppdrag av, eller i samarbete med annan organisation
eller regering.
Med användande av kärnmassförstörelsevapen avses explosivt kärnvapen eller anordning, samt avgivande,
avlossande, spridande, utsläppande eller läckande av klyvbar materia som sprider radioaktivitet tillräckligt för
att orsaka arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall hos djur eller människor.
Med användande av kemiska massförstörelsevapen avses avgivande, avlossande, spridande, utsläppande eller
läckande av fast, flytande eller gasformig materia som kan orsaka arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall hos
djur eller människor.
Med användande av biologiska massförstörelsevapen avses avgivande, avlossande, spridande, utsläppande eller
läckande av sjukdomsalstrande mikroorganism och/eller biologiskt framtaget toxin, inkluderande genetiskt
modifierade organismer eller toxin som är syntetiskt framtaget och som kan orsaka arbetsoförmåga, invaliditet
eller dödsfall hos djur eller människor.
B.22 Force Majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för ekonomisk förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall
eller utbetalning fördröjs på grund av krigsliknande händelser, krig, politiska oroligheter, lagbud,
naturkatastrofer, myndighetsåtgärd eller stridsåtgärder i arbetslivet.
B.23 Vid deltagande i främmande krig eller vistelse i land utanför Sverige där krig eller politiska
oroligheter råder
Gruppförsäkringen gäller inte vid deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringarna
gäller heller inte för försäkringsfall som inträffar inom ett år efter ett sådant deltagande och som kan anses vara
en följd av kriget eller politiska oroligheter.
Utbryter krig eller oroligheter medan du som försäkrad vistas i området gäller försäkringen under den första
månaden under förutsättning att du inte deltar i kriget eller de politiska oroligheterna.
Vid krigsförhållanden i Sverige gäller särskild lagstiftning, se lag 1999:890, om försäkringsverksamhet under
krig eller krigsfara mm. Av lagstiftningen följer bl. a att försäkringsgivaren har rätt att ta ut tilläggspremie
(krigspremier) för försäkringen som omfattas av krigsansvarighet.
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B.24 Åtgärder för att förebygga penningtvätt
Försäkringsgivaren och Säkra Direkt AB följer bestämmelserna i förordningen om förebyggande av
penningtvätt för att förhindra att försäkringsprodukter utsätts för kriminalitet. Försäkringsgivaren och Säkra
Direkt AB ingår inga försäkringstransaktioner innan de har mottagit och accepterat alla bevis som anses
nödvändiga för att acceptera transaktionen och genomföra avtalet. Försäkringsgivaren och Säkra Direkt AB har
rätt att:
1. säga upp eller vägra att ingå ett försäkringsavtal om försäkringstagaren, försäkrade eller andra personer i
samband med försäkringen inte tillhandahåller tillräckliga bevis eller om det finns misstankar om penningtvätt
eller finansiering av terrorism, och
2. att säga upp försäkringsavtalet om det finns skäl att tro att användningen av försäkringsprodukterna är en del
av penningtvätt eller finansiering av terrorism.
B.25 Omprövning
Om du inte är nöjd med ett beslut ska du först vända dig till försäkringsgivaren via Säkra Direkt AB och begära
en omprövning. Sänd begäran till handläggaren eller till handläggarens närmaste chef på följande adress.
Säkra Direkt AB
Box 16247
103 24 Stockholm
Vi kommer att bekräfta ditt klagomål skriftligen och informera dig om vägledning som kan erhållas från
Allmänna Reklamationsnämnden, Personförsäkringsnämnden och Konsumenternas försäkringsbyrå.
Du kommer att få en uppdatering gällande ditt klagomål skriftligen inom fjorton kalenderdagar efter det att
klagomålet gjorts. Vi kommer att sträva efter att ge dig vårt beslut om ditt klagomål skriftligen snarast men
senast inom åtta veckor efter det att klagomålet gjorts.
Om du efter en förnyad kontakt med försäkringsgivaren fortfarande inte är nöjd, eller om du inte fått ett
slutligt svar från oss inom åtta veckor efter det att klagomålet har gjorts, finns följande alternativ för att få fallet
omprövat.
Försäkringsgivarens prövningsnämnd
Slutligt beslut i ett försäkringsärende kan prövas av försäkringsgivarens prövningsnämnd. Nämnden består av
en utomstående expert med lång erfarenhet från personskadeområdet, en jurist samt försäkringsgivarens skaderespektive riskbedömningschef. Adressen till försäkringsgivarens prövningsnämnd är följande:
•

Försäkringsgivarens Prövningsnämnd
Säkra Direkt AB
Box 16247
103 24 Stockholm

Är du trots detta missnöjd, kan du vända sig till:
•

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm

ARN prövar inte ärenden som rör medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs.
För kostnadsfri rådgivning kontakta:
•

Konsumenternas försäkringsbyrå (KFB)
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
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Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Vägledning kan även erhållas genom den kommunala konsumentvägledningen
Tvist med anledning av försäkringsavtalet prövas av svensk domstol, i första hand vid tingsrätt, och med
tillämpning av svensk lag. Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av försäkringen.
C. Produktvillkor Grupplivförsäkring över 50 prisbasbelopp (pbb)
C.1 Allmänt för Livförsäkring
Om du som försäkrad avlider under försäkringstiden utbetalas ett livförsäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet
framgår på ditt försäkringsbesked.
C.2 Teckningsregler
Försäkringen kan nytecknas för personer fyllda 16 år men ej 60 år.
Försäkringen kan gälla längst till och med den månaden den försäkrade fyller 70 år.
Grupplivförsäkring över 50 prisbasbelopp (pbb) kan erbjudas kunder som uppnått max livförsäkringsbelopp
om 50 pbb i Säkras Personskydd
Vid ansökan om grupplivförsäkring över 50 prisbasbelopp för personer fyllda 16 år men ej 60 år gäller följande:
•
•
•

Försäkringsbelopp upp till max 4.000.000 kr (inkl. 50 pbb i Säkra Personskydd) – ansökan inkl. tillhörande
hälsodeklaration
Försäkringsbelopp mellan 4.000.000 kr tom max 7.000.000 kr – ansökan inkl. tillhörande
hälsodeklaration+ LU blankett + HIV-test + Finansiell information
Försäkringsbelopp över 7.000.000 kr – förfrågan till Säkra Direkt AB som genomför en bedömning av
försäkringsbehovet

C.3 Förmånstagare

Förmånstagare är den som vid den försäkrades död har rätt till livförsäkringsbeloppet.
Livförsäkringsbeloppet utbetalas i enlighet med gällande förmånstagarförordnande.
Annan Ägare till försäkringen
Om försäkringen är överlåten till annan ägare enligt insänd överlåtelse av försäkringen, betalas
livförsäkringsbeloppet istället till ägaren av försäkringen. En överlåtelse ska alltid anmälas skriftligen. Har
ingen överlåtelse av försäkring insänts skriftligen till Säkra Direkt AB, så gäller reglerna för
förmånstagarförordnande.
Om inget särskilt förmånstagarförordnande anmälts, gäller följande där försäkringstagaren och den
försäkrade är samma person:
•
i första hand till make/sambo/registrerad partner och,
•
i andra hand den försäkrades arvingar, enligt arvsrättens regler.
Vid annan ägare till försäkringen än den försäkrade:
Om inget särskilt förmånstagarförordnande anmälts gäller följande där försäkringstagaren och den
försäkrade inte är samma person
•
om försäkringstagaren och den försäkrade avlider samtidigt: utbetalning sker till försäkringstagarens
arvingar.
Om försäkringstagaren avlider före den försäkrade ska den försäkrade inträda som försäkringstagare.
Om denne därefter avlider utan att ha gjort nytt förmånstagarförordnande, ska utbetalning ske till den
försäkrades arvingar enligt arvsrättens regler.
När försäkring ägs av juridisk person gäller inget förmånstagarförordnande
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Avstående
Har förmånstagaren avlidit eller helt eller delvis valt att avstå ifrån sin rätt, inträder den som därnäst är
berättigad till ersättning enligt förmånstagarförordnande. Avstående av ersättning måste ske innan
livförsäkringsbeloppet utbetalats till förmånstagare.
Skilsmässa
När ansökan om skilsmässa alternativt ansökan om upplösning av partnerskap inkommit till domstol upphör
förordnande till förmån för make alternativt registrerad partner att gälla, om det inte på annat sätt framgår att
du som försäkrad varit av annan mening.
Särskilt förmånstagarförordnande
Vid önskan om särskilt förmånstagarförordnande kan särskild blankett beställas från försäkringsförmedlare
som företräder den försäkrade gruppen alternativt från
Säkra Direkt AB
Personskydd
Box 3098
550 03 Jönköping
Förmånstagarförordnande kan inte ändras genom ett testamente.
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