Skydd vid allvarlig sjukdom
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: AXA France VIE - Filial - Finland
(FO-nummer 2922515-8)

Produkt: Skydd vid allvarlig sjukdom

Komplett information om skyddet före och efter ingående av avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Skydd vid allvarlig sjukdom är en frivillig försäkring. Det är ett försäkringspaket, ur vilket utbetalas det försäkringsbelopp som den försäkrade har valt,
om den försäkrade blir allvarligt sjuk (11 skadefall som ersätts), får ett bestående men på grund av olycksfall eller avlider på grund av ett skadefall
som ersätts eller genom ett olycksfall. Som engångsersättning kan du välja 20 000, 40 000, 60 000, 80 000 eller 100 000 euro.
Den försäkrade kan använda den skattefria engångsersättningen på valfritt sätt. Om den försäkrade avlider, betalas ersättningen till den förmånstagare som den försäkrade har valt.
Du kan teckna Skydd vid allvarlig sjukdom, om du är 18–59 år gammal, frisk på det sätt som försäkringen förutsätter och har haft din hemort i
Finland de senaste 12 månaderna.

Vad ingår i försäkringen?
Följande sjukdomar eller försäkringsfall:

Vad ingår inte i försäkringen?
I försäkringen ingår inte

Cancer, dock inte till exempel förstadium till tumör eller
tumör i samband med immundefekt

X

vid allvarlig sjukdom eller ett förksäkringsfall andra än de
uppräknade sjukdomarna och försäkringsfallen

Hjärtinfarkt, som är bekräftad

X

Bypass-operation av kransartärer och ballongdilatation. Vid
bypass av en kransartär betalas halva ersättningsbeloppet
och vid ballongdilatation 20 % av försäkringsbeloppet högst
två (2) gånger under försäkringsavtalets giltighetstid.

cancer som diagnostiseras inom sex månader från det att
försäkringen tecknades

X

ett bestående men på grund av olycksfall vars omfattning
är mindre än 60 %.

Njurinsufficiens, som har lett till dialysvård
Slaganfall, som leder till varaktiga förändringar
Stor organtransplantation, där den försäkrade är mottagare
av hjärta, lunga, lever, bukspottkörtel, njure eller benmärg
Förlamning, fullständig, minst två extremiteter
MS, för vilken diagnos har fastställts och som har orsakat
symptom som utan avbrott har varat i minst sex (6) månader
under tiden omedelbart före ansökan om ersättning.
Stor brännskada, som leder till permanenta hudförändringar
(tredje graden), minst 20 % av kroppsytan.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
En engångsersättning betalas för en sjukdom eller ett
försäkringsfall.
Vid allvarlig sjukdom eller ett försäkringsfall ersätts inte
godartad tumör eller förstadium till tumör

Blindhet, förlust av synen på båda ögonen

annan hudcancer än melanom

Koma, som varar minst en månad

giftverkan av alkohol eller läkemedel eller en allvarlig
sjukdom som beror på HIV-smitta eller aids.

Bestående men på grund av olycksfall, då invaliditetsgraden är minst 60 %, vilket motsvarar invaliditetsklass 12.
Det bestående menet ska framkomma inom två år från
olycksfallet.
Dödsfall på grund av ovanstående sjukdomar eller
olycksfall.

Ett bestående men på grund av olycksfall ersätts inte, om
orsaken till skadan är
en operation eller ett annat medicinskt ingrepp som inte
har utförts för behandling av en skada som orsakats av
olycksfallet
giftverkan av alkohol eller läkemedel.
Dödsfall som beror på olycksfall ersätts inte, om orsaken till det är
självmord som har begåtts innan ett år har förflutit från
försäkringens början
ett olycksfall som förorsakats av den försäkrades sjukdom
eller lyte.
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Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller överallt i världen.

Vilka är mina skyldigheter?
ʸʸ

Då du ansöker om försäkring ska du ge de uppgifter som försäkringsbolaget ber om.

ʸʸ

Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett väsentliga förändringar, t.ex. gällande användningen av tobaksprodukter, eller om det
finns brister i de uppgifter som getts då avtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet.

När och hur ska jag betala?
Försäkringspremien ska betalas månatligen senast på förfallodagen.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Skyddet vid allvarlig sjukdom träder i kraft den dag som anges i försäkringsansökan, förutsatt att försäkringsbolaget kan bevilja
försäkringen.
Försäkringen upphör då den försäkrade fyller 65 år eller då försäkringsbolaget har betalat ut en engångsersättning till fullt belopp.
Försäkringen upphör också om försäkringstagaren säger upp den. Också försäkringsbolaget kan i vissa fall säga upp försäkringen.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligt.
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