NewLife-försäkring

Produktguiden gäller från 1.4.2018

Trygghet för barnet
Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard
och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring är särskilt viktig om du har barn,
egna eller gemensamma lån eller om utkomsten i er familj är
beroende av en enda person.

NewLife är en livförsäkring i händelse av dödsfall som beviljas
föräldrar till barn under ett år. Den tryggar bl.a. återbetalningen av
eventuella lån och barnens utbildning. Som försäkringstagare och
försäkrade är separat barnets mor och barnets far. För försäkringens första år betalar OP-Livförsäkrings Ab premien. Försäkringsskyddets första år är således avgiftsfritt.

NewLife i ett nötskal

Genomsnittligt pris för NewLife på årsplan
då ersättningsbeloppet är 20 000 €

• Båda föräldrarna till ett barn under ett år kan teckna en
NewLife-försäkring på 20 000 euro.
• För att försäkringen ska kunna beviljas behövs ingen hälsodeklaration.
• OP-Livförsäkrings Ab betalar premierna för det första året av
livförsäkringen. Försäkringen fortgår automatiskt som avgiftsbelagd från det andra året.
Om du inte efter det första året vill låta försäkringen fortgå som
avgiftsbelagd, kan du säga upp den. Uppsägningen ska ske skriftligen.

Ålder

euro/år

20-24

c. 38 €

25-29

c. 40 €

30-34

c. 42 €

35-39

c. 48 €

40-44

c. 58 €

45-49

c. 78 €

Priserna i vidstående tabell är riktgivande exempel.

Nyckeluppgifter om NewLife-försäkringen
NewLife är en livförsäkring ur vilken betalas en dödsfallsersättning
på 20 000 euro till en av försäkringstagaren förordnad förmånstagare i det fall att den försäkrade avlider medan försäkringen är i
kraft.

Vem kan beviljas en försäkring?
Försäkringen kan tecknas av föräldern till ett barn under ett år.
En förutsättning är, att barnet har en finländsk personbeteckning.
Försäkringen ska tecknas inom ett år efter barnets födsel. Försäkringen beviljas separat för varje barn. Någon separat redogörelse
för någondera förälderns hälsotillstånd behövs inte heller. Försäkringstagaren får försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren för
försäkringen. De handlingar som gäller ditt försäkringsavtal och din
årliga försäkringspost får du enligt ditt val antingen på svenska eller
på finska.

Försäkringens giltighet
Försäkringsskyddet börjar gälla den dag då en fullständigt ifylld
ansökan har lämnats in eller sänts till OP-Livförsäkrings Ab. Försäkringsskyddet upphör vid utgången av den försäkringsperiod under
vilken du fyller 70 år.

Förmånstagare
Du kan själv förordna förmånstagaren till vilken ersättningen vid
dödsfall betalas. Du kan när som helst under försäkringstiden ändra
det här förordnandet genom att skriftligen meddela det till försäkringsbolaget.

Premier
NewLife är en försäkring med fortlöpande premie där priset beror
på den försäkrades ålder och födelsedatum. De premier som betalats in bildar inte något sparkapital. Premien och försäkringsskyddet
är bundna till konsumentprisindex.
OP-Livförsäkrings Ab betalar premierna för den försäkrades del
det första året av livförsäkringen. OP-Livförsäkrings Ab sänder räkningen för premien för det andra året till försäkringstagaren innan
försäkringsperioden i fråga börjar gälla.
NewLife-livförsäkringen kan beviljas vid 15–65 års ålder och upphör
vid 70 års ålder.

Ändring i försäkringspremien
Premien justeras årligen, när värdet eller bestämningen på premiesättningsfaktorn (t.ex. den försäkrades ålder) förändras. Man har
konstaterat att den försäkrades ålder har ett betydande orsakssamband med de ersättningar som utbetalas ur försäkringen.
Eftersom en personförsäkring ofta är ett långfristigt avtal, kan priset
ändras betydligt på lång sikt.

Uppsägning av försäkring
Om du inte vill låta försäkringsskyddet fortsätta att gälla genom
att betala premien för det andra året (eller en senare premie), kan
du säga upp avtalet med en skriftlig anmälan. Försäkringsskyddet
upphör tidigast den dag då anmälan om uppsägning har inkommit
till OP-Livförsäkrings Ab. Försäkringstagaren är skyldig att betala
premie för den tid som försäkringsskyddet har varit i kraft avgiftsbelagt.

Ansvarsbegränsning
Om den försäkrade skulle avlida har dödsorsaken (sjukdom, olycksfall) eller dödsplatsen (i Finland, utomlands) inte någon betydelse.
Ersättning betalas inte om den försäkrade begår självmord inom ett
år efter det att försäkringen trädde i kraft.

Beskattning
Dödsfallsersättningar som utbetalas till den försäkrades nära
anhöriga, som är förmånstagare, är egendom som är föremål för
arvsbeskattning.

För andra förmånstagare än den försäkrades nära anhöriga är en
dödsfallsersättning som betalas till försäkringens förmånstagare till
hela beloppet beskattningsbar kapitalinkomst.
Nära anhöriga i beskattningen är make eller maka, arvinge i rakt
upp- eller nedstigande led, adoptivbarn, fosterbarn, makes/makas
barn eller bröstarvinge till adoptivbarn. Sambor jämställs med make
eller maka om dessa bor i ett gemensamt hushåll och om de har
eller har haft ett gemensamt barn eller om de tidigare har varit gifta
med varandra.
Skatteuppgifterna baserar sig på den lagstiftning som gällde då
produktbeskrivningen trycktes, och som kan ändras under försäkringstiden.

Sökande av ändring
Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut eller med
försäkringsbolagets eller dess förmedlares verksamhet i övrigt,
kontakta först försäkringsbolaget för att reda ut ärendet och sänd
en eventuell kompletterande redogörelse.

handledning. FINEs försäkrings- och finansrådgivning och Försäkringsnämnden utfärdar också rekommendationer om avgöranden i
tvister. FINE behandlar inte ett tvistemål som är anhängigt eller som
behandlats vid konsumenttvistenämnden eller i domstol.

Om du fortfarande är missnöjd med beslutet, kan du skriftligen
hänskjuta ärendet till OPs kundombudsman för handläggning
genom att fylla i en blankett för begäran om rättelse på webbplatsen op.fi/asiakasasiamies. Kundombudsmannens handläggning är
oavhängig av den tidigare beslutshandläggningen och den snabbaste kanalen för ansökan om ändring.

FINE Försäkrings- och finansrådgivning
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors
telefon (09) 685 0120
www.fine.fi

OP, Kundombudsmannen
Gebhardsplatsen 1, 00013 OP
fax: 010 253 2626
asiakasasiamies@op.fi
I stället för kundombudsmannen eller om du inte är nöjd med kundombudsmannens beslut kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE). FINE ger kunder avgiftsfritt opartiska råd och

Lättast går det att göra ett ärende anhängigt med den elektroniska
kontaktblanketten på adressen https://www.fine.fi/tunnistaudu.html.
I enlighet med de anvisningar för sökande av ändring som bifogats
försäkringsbolagets beslut i ett ärende kan beslutet också hänskjutas till Helsingfors tingsrätt, eller då sakägaren är en konsument till
tingsrätten på dennas hemort. Talan ska väckas inom tre år från det
att vederbörande har fått del av försäkringsbolagets beslut.

Hantering av personuppgifter
OP behandlar dina personuppgifter enligt gällande författningar
samt enligt dataskyddsklausulen och -beskrivningen samt utnyttjar också automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. När du
tecknar en försäkring baserar sig ett eventuellt automatiskt beslut
om beviljande på de uppgifter som du gett, vår kundregister och
kreditupplysningsregistret i enlighet med våra regler för kundurval.
Uppsägning av en försäkring på grund av försummelse av betalning
sker också automatiskt. Vi rekommenderar att du läser dataskyddsklausulen och -beskrivningen, där vi berättar mer detaljerat om
behandlingen av personuppgifter.

Dataskyddsklausulen och -beskrivningen får du i andelsbankerna
och genom tjänsten op.fi på adressen op.fi/dataskydd.
OP kan spara uppgifter som gäller en kunds ärenden och transaktioner samt spela in telefonsamtal. Upptagningar och inspelningar
kan användas för syften som beskrivits i dataskyddsklausulen och
dataskyddsbeskrivningen.

Försäkringsavtalets innehåll baserar sig på avtalsbrevet och försäkringsvillkoren samt beräkningsgrunderna. På försäkringsavtalet
tillämpas lagen om försäkringsavtal och annan finsk lagstiftning. Uppgifterna i den här produktbeskrivningen har givits med stöd
av finsk lagstiftning. Läs noggrant igenom produktbeskrivningen.
På försäkringen tillämpas försäkringsvillkoren för Måttskydd till de delar som gäller livförsäkringen.
Berättelsen som ger uppgifter om OP-Livförsäkrings Ab:s solvens och finansiella ställning finns på adressen op.fi.
Årligen fattas beslut om utdelning av livförsäkringens tilläggsförmåner. Tilläggsförmåner delas ut med tillämpande av skälighetsprincipen.
OP-Livförsäkrings Ab betalar ombudet en procentuell provision som baserar sig på försäkringspremierna.

OP Försäkring Ab
Kod 5019075
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Mottagaren
betalar
portot

OP-Livförsäkrings Ab,
Gebhardsplatsen 1, 00013 OP
Hemort: Helsingfors, huvudbransch: Försäkringsverksamhet,
Bolaget är infört i handelsregistret, FO-nummer: 1030059-2

Så här får du NewLife-försäkringen
Fyll i bifogade NewLife-ansökan och sänd den per post till oss. Du
kan också besöka närmaste andelsbankskontor eller ringa OPs
telefontjänst på numret 010 253 0022 må–fr 9–16.

Samtal från fasta nätet kostar 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. och
från mobilabonnemang 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min.

Du kan också enkelt teckna försäkringen på webbplatsen op.fi.

Gör så här:
1. Fyll i alla punkter i försäkringsansökan noggrant.
2. Vik försäkringsansökan i två delar och häfta eller tejpa ihop den.
Du behöver inget frimärke, portot är redan betalt.
3. Posta den så fort som möjligt.

Klipp här, vik och tejpa eller fäst ihop och posta genast!

NewLife-försäkringsansökan
Vänligen fyll i alla punkter omsorgsfullt.
Barnets namn

Barnets personbeteckning eller födelsedatum

Moderns namn (försäkrad, försäkringstagare)

Faderns namn (försäkrad, försäkringstagare)

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postnummer och postkontor

Postnummer och postkontor

Telefonnummer

Telefonnummer

Personbeteckning

Personbeteckning

Bransch
 Arbete inom administration eller
IT eller annat kontorsarbete
 Arbete inom försäljning eller service
 Industriarbete
 Arbete inom jordbruk, skogsbruk eller fiske
 Pensionär, studerande eller arbetslös
 Övriga
Förmånstagare till försäkringen är



 Arbete inom administration eller

 Pedagogiskt arbete eller forskning

 Arbete inom hälsovård eller socialt arbete
 Byggnadsarbete eller gruvdrift
 Arbete inom transport eller kommunikation
 Humanistiskt eller konstnärligt arbete

IT eller annat kontorsarbete
 Arbete inom försäljning eller service
 Industriarbete
 Arbete inom jordbruk, skogsbruk eller fiske
 Pensionär, studerande eller arbetslös
 Övriga

 Arbete inom hälsovård eller socialt arbete
 Byggnadsarbete eller gruvdrift
 Arbete inom transport eller kommunikation
 Humanistiskt eller konstnärligt arbete

ovanstående barn



anhöriga

Förmånstagare till försäkringen är



någon annan, vem:

Datum

Moderns underskrift



någon annan, vem:

Datum

Vik här!



Bransch

 Pedagogiskt arbete eller forskning

Faderns underskrift

ovanstående barn



anhöriga

460893s 4.18

Uppgifter om ombud
Som OP-Livförsäkrings Ab:s ombud och representant för din försäkring är
(namn, kontaktinformation och affärsställets besöksadress):
Ombudet har antecknats i det försäkringsförmedlarregister som förs
av Finansinspektionen. Anteckningen
kan kontrolleras hos Finansinspektionen som också övervakar försäkringsombudens verksamhet. Den
som är missnöjd med ombudets
verksamhet kan vända sig till samma
instanser som nämns ovan gällande
sökande av ändring för försäkringsbolagets del.
Ett ombud ger inte en personlig
rekommendation om en försäkring.
Ett ombud säljer inte för privatpersoner avsedda risklivförsäkringar,
som ersätter sjukdom eller dödsfall
till följd olycka, beviljade av andra
bolag än OP-Livförsäkrings Ab.
OP-Livförsäkrings Ab är ett livförsäkringsbolag som helt och hållet ägs av
OP Gruppen.
OP-Livförsäkrings Ab:s eller ett
ombuds innehav av varandras röstetal eller kapital överstiger inte 10 %.

