Trygga dig själv och din ekonomi
Teckna OP Allvarlig sjukdom
och livförsäkring
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Tänk redan i dag på en trygg
morgondag

Omfattande och enkelt
försäkringsskydd

Har du tänkt på hur du ska klara dig ekonomiskt om du blir
allvarligt sjuk eller råkar ut för ett olycksfall? Hur går det för
familjens ekonomi om du skulle avlida?

Försäkringspaketet OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring
kan endast köpas i andelsbankerna.

• Täcker 17 allmänna allvarliga sjukdomar i Finland, döds-

Huset och bilen är försäkrade, men det viktigaste är ofta
oförsäkrat. Det inträffar tusentals allvarliga olycksfall varje
år, var tredje finländare drabbas av cancer under sitt liv och
varje dag får nio personer i arbetsför ålder slaganfall.

fall och bestående men på grund av olycksfall.

• Gäller i hela världen, på arbetstid och fritid utan begränsningar i samband med sport och idrott.

• Du får den valda engångsersättningen skattefritt genast
när en ersättningsgill allvarlig sjukdom har konstaterats.

• Ersättningen inverkar inte på ersättningar från andra

Även om många insjuknar allvarligt tillfrisknar också allt fler
tack vare allt bättre vård och läkemedel. Om man drabbas av en allvarlig sjukdom är det viktigaste att snabbt få
bästa möjliga vård. Lika viktigt är det att försäkra sig om
att sjukdomen inte rubbar familjens ekonomi. Då kan man
koncentrera sig på att få vård och bli frisk.

försäkringsersättningar.

• Ersättningen vid dödsfall hjälper dina närmaste.
• Premien är förmånligare för icke-rökare och betalas
enkelt som e-faktura eller direktbetalning.

Du kan använda försäkringsersättningen
som du själv vill.

Sjukdagpenningen täcker bara
den grundläggande utkomsten
Sjukdagpenning

Försäkringsskydd för dig och dina
närstående

5000
5 000

4500
4000

63 %

Ur försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring betalas
en engångsersättning som försäkringstagaren valt.
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Försäkringsbelopp som kan väljas:
• 100 000 €
• 80 000 €
• 60 000 €
• 40 000 €
• 20 000 €

e/kk

Sjukdagpenning

I tabellen ovan ser du nivån på sjukdagpenningen för löntagare. Den som är vårdledig, studerar eller är arbetslös får
oftast endast en minimidagpenning. Dagpenningen för en
företagare beror på den arbetsinkomst som personen har
uppgett. Om en företagare drabbas av en allvarlig sjukdom,
kan hela företagsverksamheten äventyras.

Du kan använda försäkringsersättningen som du själv vill.
Ersättningen gör det bland annat möjligt att
• få bästa möjliga vård på den valda vårdinrättningen
• skaffa nödvändiga hjälpmedel, bygga om hemma eller
förnya ett fordon på det sätt som sjukdomen eller
olycksfallet kräver
• konvalescenspermission
• kompensera för förlorade förvärvsinkomster
• ge makan eller maken möjlighet till oavlönad ledighet för
att hjälpa och stöda den som insjuknat
• betala lån som belastar ekonomin
• hålla fast vid ursprungliga spar- eller placeringsplaner
• vid dödsfall tryggar försäkringen inkomsten för dina
närmaste och hjälper exempelvis till vid betalning av
arvsskatt.

En livförsäkring är en placering
för de människor som är viktiga
för dig
En närståendes död rubbar ofta familjens och de nära
anhörigas ekonomiska situation. En livförsäkring är nödvändig för alla och särskilt viktig om du har barn, lån eller
om utkomsten i din familj är beroende av en person. Den
lagstadgade familjepensionen räcker inte ensam till för att
täcka inkomstförlusterna.
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Vem kan teckna försäkringen?

Ersättningsgilla försäkringsfall

Du kan trygga dig själv och din ekonomi med OP Allvarlig
sjukdom och livförsäkring om
• du är 18–64 år,
• du är frisk (se Hälsokrav) och
• din hemort har varit i Finland de senaste 12 månaderna.

Ersättning för en allvarlig sjukdom eller ett bestående men
på grund av olycksfall utbetalas till den försäkrade. Ersättning ur livförsäkringen betalas till de förmånstagare som
försäkringstagaren har valt.

Skydd för allvarlig sjukdom:

Hälsokrav

• du har inte något besvär, någon skada, sjukdom eller

1. Cancer, dock inte till exempel förstadium till tumör eller
tumör som förekommer i samband med immundefekt.

•

2. Hjärtinfarkt, som är medicinskt bekräftad.

•
•
•
•

kronisk eller återkommande sjukdom (exempelvis diabetes, epilepsi eller ryggsjukdom),
du har inte på grund av dessa sökt undersökning eller
vård av en läkare under de 12 månader som föregått
försäkringsansökans datering (gäller inte tillfälliga och
kortvariga besvär såsom förkylning, magbesvär eller
försträckningar),
du har inte regelbunden medicinering (exempelvis blodtrycksmedicinering, kolesterolmedicinering eller antidepressiva läkemedel) som ordinerats av läkare,
du står inte under uppsikt av läkare för något fynd i
anslutning till din hälsa,
du har inte planerad vård, undersökningar eller åtgärder
och,
du har aldrig haft en hjärtsjukdom, cirkulationsstörning,
blodtryckssjukdom, förlamning, njurfel, cancer, immunbrist eller immunologisk störning, lever- eller bukspottkörtelsjukdom.

3. Bypassoperation av kransartärer, för bypass av en artär
betalas 50 procent av försäkringsbeloppet.
4. Aorta- och mitralisklaffoperation, med vilken avses en
klaffprotesoperation som görs för att åtgärda en aortaförträngning, väggruptur eller utvidgning.
5. Ballongdilatation av kransartärer, för vilken betalas 20
procent av försäkringsbeloppet högst två (2) gånger under
försäkringsavtalets giltighetstid.
6. Njurinsufficiens, som har lett till dialysvård.
7. Slaganfall, som leder till varaktiga förändringar.
8. Organ- eller benmärgstransplantation, där den försäkrade är mottagare av hjärt-, lung-, lever-, bukspottkörtel-,
njur- eller benmärgstransplantat.

Snabbt övergående och tillfälliga besvär, såsom förkylningar, magsmärtor eller andra kortvariga besvär utgör inte
ett hinder för att få skyddet, förutsatt att den försäkrade
inte är sjukledig då skyddet tecknas. Den försäkrade kan
beviljas skydd efter sjukledigheten eller eventuella kontroller, förutsatt att sjukledigheten har varit kortvarig.

9. Förlamning, total eller permanent förlorad muskelkraft
och känsel i minst två extremiteter.
10. MS-sjukdom, för vilken diagnos har fastställts och som
har orsakat symptom som utan avbrott har varat i minst
sex (6) månader omedelbart före ansökan om ersättning.

Skyddet för allvarlig sjukdom beviljas av Pohjola Försäkring Ab
(mer om ersättningsgilla sjukdomar på sidan 4). Livförsäkring
och skydd för bestående men på grund av olycksfall beviljas av
OP-Livförsäkrings Ab (se närmare på sidan 7). I fortsättningen
benämns de här bolagen "försäkringsbolagen".

11. Stor (tredje gradens) brännskada, som leder till permanenta hudförändringar på minst 20 procent av kroppsytan.

AXA sköter all kundservice i anslutning till försäkrings- och
ersättningstjänsten för Pohjola Försäkring Ab:s och OP-Livförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av dessa (läs mer på
sidan 7).

12. Blindhet, dubbelsidig synförlust.
13. Koma, som varar minst en månad.
14. ALS-motoneuronsjukdom, som diagnostiserats med
neurologiska undersökningar.
15. Alzheimers sjukdom, som orsakar bestående och
betydande kognitiva skador, och som diagnostiserats av
neurolog.
16. Parkinsons sjukdom, som entydigt diagnostiserats av
neurolog.
17. Benign hjärntumör, som orsakar bestående neurologiska men av minst invaliditetsklass 11 i invaliditetsklassificeringen samt kliniska symtom.
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Giltighet

Ersättning utbetalas inte om en allvarlig sjukdom beror på
bland annat
• giftverkan av alkohol eller läkemedel
• HIV-smitta eller aids.

OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring träder i kraft den dag
som anges i försäkringsansökan, förutsatt att försäkringen
kan beviljas. Den är i kraft 24 timmar om dygnet, under
både arbetstid och fritid, överallt i världen. Försäkringen
upphör då den försäkrade fyller 65 år eller när en engångsersättning till fullt belopp har betalats ut till den försäkrade
eller den försäkrades förmånstagare.

Fullständiga ersättningsbegränsningar finns i punkt 4.12 i försäkringsvillkoren.

Försäkringsgivaren betalar ersättning för
cancer endast i det fall att sjukdomen konstateras tidigast sex månader efter det att
försäkringsavtalet har trätt i kraft.

Försäkringspremie
Premien påverkas av det valda försäkringsbeloppet, åldern
och användningen av tobaksprodukter (inkl. snus och
e-cigaretter). Om en försäkrad använder eller har använt
tobaksprodukter under de 12 senaste månaderna, bestäms premien som för rökare. Premien är förmånligare för
icke-rökare.

I försäkringsvillkoren finns exaktare definitioner på de försäkringsfall som berättigar
till ersättning.

Skydd för bestående men på
grund av olycksfall

Försäkringspremien stiger årligen under den försäkringsperiod som följer efter födelsedagen i enlighet med premietabellen intill. I exemplet i tabellen visas månadspremien för ett
försäkringsbelopp på 20 000 euro. Multiplicera priset med
två om du vill ha ett försäkringsbelopp på 40 000 euro. På
motsvarande sätt kan du genom att ändra premiekoefficienten räkna ut premien också för alternativa försäkringsbelopp.
Försäkringspremien debiteras från ditt konto månatligen den
dag du önskar.

Du får ersättning också för bestående men som orsakats
av ett olycksfall. Menet ska motsvara minst 40 procents
invaliditetsgrad, vilket betyder minst invaliditetsklass 8.
Menets omfattning fastställs enligt den förordning om
invaliditetsklassificering som statsrådet utfärdat med stöd
av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och
som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. Det bestående
menet ska framkomma inom två år från olycksfallet.

Försäkringsbelopp 20 000 €
Premie €/månad

Ersättning utbetalas 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.

ÅLDER

€/mån.
Icke-rökare

Rökare

18–24

3,68

4,04

25

4,04

4,45

26

4,24

4,71

Fullständiga ersättningsbegränsningar finns i punkt 5.3 i försäkringsvillkoren.

27

4,55

5,06

28

4,93

5,49

Definition av olycksfall

29

5,34

5,96

30

5,74

6,45

31

6,28

7,06

32

6,62

7,43

33

6,92

7,87

34

7,42

8,47

35

8,10

9,37

36

8,71

10,15

37

9,25

11,01

38

10,23

12,35

39

11,11

13,65

40

12,07

15,11

41

12,99

16,51

42

13,84

17,79

43

15,67

20,58

44

17,54

23,45

45

19,54

26,59

Ett ersättningsgillt olycksfall är en plötslig extern händelse
som förorsakar en kroppsskada, och som inträffar mot den
försäkrades vilja under den tid försäkringen är i kraft. Med
olycksfall avses också drunkning, värmeslag, solsting eller
förfrysning som skett mot den försäkrades vilja. Till olycksfall
räknas inte bland annat sjukdomar, på naturlig väg uppkomna besvär eller sjukdomar som förorsakar degeneration.

Livförsäkring
Om du avlider under försäkringens giltighetstid betalar vi det
gällande ersättningsbeloppet till dina förmånstagare. Det är
egalt om dödsfallet förorsakats av sjukdom eller olycksfall.
Vi betalar inte ersättning, om orsaken till dödsfallet är ett
självmord som begåtts inom ett år från det att försäkringen
börjat löpa.
Fullständiga ersättningsbegränsningar finns i punkt 6.2 i försäkringsvillkoren.
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ÅLDER

Beskattning av
försäkringsersättningen

€/mån.
Icke-rökare

Rökare

46

21,47

29,50

47

23,41

32,23

48

25,38

35,03

49

27,43

37,97

50

29,66

41,35

51

31,85

44,51

52

33,81

47,42

53

36,41

51,50

54

39,30

55,89

55

42,26

60,45

56

45,86

65,74

57

49,24

70,91

58

53,05

76,61

59

57,51

83,28

60

62,36

90,66

61

67,41

98,65

62

72,06

105,47

63

77,72

114,17

64

83,66

123,67

Ersättningen vid allvarlig sjukdom och bestående men på
grund av olycksfall är skattefri för den försäkrade.
En livförsäkringsersättning som utbetalats till nära anhöriga är arvsskattepliktig inkomst och för andra förmånstagare är ersättningen skattepliktig kapitalinkomst.
Uppgifterna baserar sig på den skattelagstiftning som gällde 1.1.2020, som kan ändras under försäkringstiden.

Ansökan om ändring
Den som är missnöjd med försäkringsbolagets beslut
eller med försäkringsbolagets eller dess representants
verksamhet ska i första hand kontakta försäkringsbolaget
för att reda ut ärendet. Extern rådgivning ges av FINEs
Försäkrings- och finansrådgivning. FINEs Försäkrings- och
finansrådgivning samt Försäkringsnämnden ger i enskilda
fall rekommendationer vid tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag. Alternativt kan en part som är
i konsumentställning också föra tvister för behandling till
Konsumenttvistenämnden.
Tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag
avgörs i sista hand i en allmän domstol. Talan kan väckas
antingen vid tingsrätten på försäkringstagarens hemort
eller vid Helsingfors tingsrätt. Talan ska väckas inom tre år
från det att sakägaren har fått del av försäkringsbolagets
beslut.

Exempel på ersättning
Ersättning för bröstcancer
Två år efter att ha tecknat en försäkring upptäckte en 35årig kvinna en knöl i bröstet, och den diagnostiserades som
en elakartad tumör. Kvinnan ansökte om ersättning direkt
efter diagnosen, och hon fick en skattefri engångsersättning
på 20 000 euro.

FINEs Försäkrings- och finansrådgivning samt
Försäkringsnämnden
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors
tfn 09 685 0120
fine.fi

Ersättning vid hjärtinfarkt
Ett par år efter att ha tecknat en försäkring kände en 46årig man en stickande smärta i bröstet under arbetsdagen
och fördes i ilfart till sjukhus. På sjukhuset konstaterades
bröstsmärtan bero på en hjärtinfarkt. Mannen fick en skattefri engångsersättning på 40 000 euro.

Konsumenttvistenämnden
PB 306, 00531 Helsingfors
tfn 029 566 52 00
kuluttajariita.fi

Ersättning ur livförsäkringen

Uppsägning

En 35-årig familjefar omkom i en trafikolycka. De anhöriga
hade valts till förmånstagare. Frun fick en livförsäkringsersättning på 50 000 € och bägge barnen en livförsäkringsersättning på 25 000 €.

Försäkringstagaren kan när som helst skriftligt säga upp
försäkringen. Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings
Ab har rätt att säga upp försäkringen under dess giltighetstid om premien har lämnats obetald eller till exempel om
den försäkrade avsiktligt eller av oaktsamhet har lämnat
felaktiga uppgifter och försäkringsbolaget därmed inte hade
beviljat försäkringen om riktiga uppgifter hade lämnats.

Ansökan om ersättning
Du får blanketter och instruktioner för ansökan om ersättning på andelsbankerna, i OP-nättjänsten på adressen op.fi
och av AXA. Du kan också ansöka om ersättning via webbtjänsten på adressen fi.clp.partners.axa/hae-korvausta eller
skadehjalpen.pohjola.fi. Mer information och råd ger AXAs
försäkrings- och ersättningstjänst, tfn 010 802 842.

Tillämplig lag
På försäkringen tillämpas finsk lag.
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Behandling av personuppgifter

Andelsbankerna fungerar som ombud och representanter
för försäkringsbolaget. Ingen av parterna äger över tio
procent av varandras kapital eller röstetal. Ombuden är
registrerade i Finansinspektionens register för försäkringsförmedlare. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen. Ombuden säljer inte låneskydd som beviljats
av andra försäkringsbolag än Pohjola Försäkring Ab och
OP-Livförsäkrings Ab, och ger inte heller personliga rekommendationer om försäkringen. Till ombud betalar Pohjola
Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab en procentuell
provision som baserar sig på premierna.

Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med
gällande lagstiftning. Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab:s dataskyddsklausul och dataskyddsbeskrivning
får du i andelsbankerna och på adressen op.fi/dataskydd.
AXAs dataskyddsklausul och dataskyddsbeskrivningar finns
på adressen clp.partners.axa/fi/tietosuoja.

Försäkringsförmedling som idkas av ombud och verksamheten vid försäkringsbolagets filial i Finland övervakas av:
Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors,
tfn 09 183 51
finansinspektionen.fi
Finansinspektionens kostnadsfria telefonrådgivning för
bank-, placerings- och försäkringskunder är
0800 0 5099, öppet ti kl. 9–10 och kl. 14–15.

Läs försäkringsvillkoren
Den här broschyren är inte en fullständig produktbeskrivning och ersätter inte försäkringsvillkoren som innehåller
bland annat exakta definitioner på de fall som ersätts.
Försäkringsvillkoren och närmare information om OP Allvarlig
sjukdom och livförsäkring får du av andelsbankerna och AXAs
försäkrings- och ersättningstjänst, tfn 010 802 842.

Information om
försäkringsgivaren och dess
ombud

Försäkrings- och
ersättningstjänster
AXA sköter all kundtjänst i anslutning till försäkrings- och
ersättningstjänsten för Pohjola Försäkring Ab:s och OPLivförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av dessa.
AXA Partners, filial i Finland (FO-nummer 2819443-3),
adress: AXA, (Tavastvägen 15) PB 67, 00501 Helsingfors,
tfn 010 802 842.

Skyddet vid allvarlig sjukdom (mer om ersättningsgilla
sjukdomar på sidan 6) beviljas av Pohjola Försäkring Ab
(FO-nummer 1458359-3), som är ett av OP Gruppen
helägt skadeförsäkringsbolag. Bolagets huvudkontor finns
på adressen Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors. Försäkringsbolaget är antecknat i handelsregistret som förs
av Patent- och registerstyrelsen. Försäkringsbolaget har
koncession i enlighet med lagen om försäkringsbolag.

AXA

Livförsäkring och skydd för bestående men till följd av
olycksfall beviljas av OP-Livförsäkrings Ab (FO-nummer
1030059-2), som är ett livförsäkringsbolag helägt av OP
Gruppen. Bolagets huvudkontor finns på adressen Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors. Försäkringsbolaget
är antecknat i handelsregistret som förs av Patent- och
registerstyrelsen. Försäkringsbolaget har koncession i
enlighet med lagen om försäkringsbolag. En berättelse med
uppgifter om OP-Livförsäkrings Ab:s solvens och finansiella
ställning finns på webbplatsen op.fi.

PB 67, 00501 Helsingfors
Försäkrings- och ersättningstjänster tfn 010 802 842,
asiakaspalvelu@partners.axa
clp.partners.axa/fi
Samtal till servicenumren kostar 8,35 c/samtal + 16,69 c/minut
(inkl. moms 24 %). Våra kundsamtal spelas in för att säkerställa att
försäkringsärendena sköts på ett tryggt sätt.
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461437s 22.9.2021

Framgång tillsammans.

