Individuell
livförsäkring

Förköpsinformation
Gäller från 2020-04-01

Individuell
livförsäkring
Idag får alla ta ett större ansvar för sin ekonomiska trygghet.
Genom att ha en livförsäkring som betalar ut ett engångsbelopp
om du skulle avlida ger du dina efterlevande en trygghet. Inte
minst om du och exempelvis din familj äger er bostad och/eller
har barn är det klokt att ha ett ordentligt ekonomiskt skydd.
Med Individuell livförsäkring väljer du själv hur stort belopp som
ska betalas ut vid dödsfall.
Här får du en översiktlig information om hur
försäkringen gäller. I villkor och försäkringsbesked finns den fullständiga beskrivningen
av när försäkringen gäller och när den inte
gäller.

Vad kostar försäkringen?
Du kan se priset för försäkringen i den aktuella
prislistan nedan. Priset bestäms för ett år
i taget. Förutom en administrativ avgift är
priset beroende av
•

Val av belopp
Individuell livförsäkring är en dödsfallsförsäkring som betalas ut inkomstskattefritt om
du som försäkras skulle avlida under försäkringstiden. Du kan köpa försäkringen om du
har fyllt 18 år men inte 74 år. Du väljer själv
ett belopp mellan 200 000 och 3 000 000
kronor som betalas ut inkomstskattefritt om
du skulle avlida. Om du har en årslön på mer
än 300 000 kronor kan du välja ett lite högre
belopp. Beloppet kan då motsvara 10 gånger
din årslön, upp till 5 000 000 kronor.
Om du skulle avlida
Försäkringsbeloppet du valt betalas ut till
dina förmånstagare. Försäkringen gäller till
och med den månad du fyller 75 år.
Förmånstagare
Vem som helst kan vara förmånstagare till
det försäkringsbelopp som betalas ut om du
skulle avlida. Om du inte anmält annat, så är
i första hand din make/sambo och i andra
hand dina barn förmånstagare.
Betalning
Du betalar enkelt månadsvis genom automatisk dragning från ditt bankkonto.

•

den försäkrades ålder, där vi tar hänsyn till
statistik över dödligheten i olika åldrar
försäkringsbeloppets storlek.

Pris – Individuell livförsäkring
Exempel på månadskostnad inklusive
administrationsavgift vid olika åldrar
och vid olika försäkringsbelopp, kronor
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Priset kan komma att förändras.

Belopp

Skatter
Försäkringen är en kapitalförsäkring. Det
innebär att dina inbetalningar inte är avdragsgilla i din deklaration och att inkomstskatt
inte betalas på de pengar som betalas ut.
Viktigt att veta
Försäkringsgivare
Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktie
bolag (publ), Organisationsnummer: 5164018219 Styrelsens säte är i Stockholm.
Distributörer
Den här produkten kan säljas och distribueras av Länsförsäkringar som är ett försäkringsföretag, anknutna försäkringsförmed
lare eller av extern försäkringsförmedlare.
Den som distribuerar försäkringen kommer
att upplysa dig om huruvida distributören
är anställd av Länsförsäkringar, anknuten
förmedlare. Anställda hos Länsförsäkringar
erhåller inte rörlig ersättning för försäkringsavtalet. Om du köper produkten av en extern
förmedlare kommer denne utöver förköpsinformationen även ge dig särskild information
om dennes distribution.
Länsförsäkringsbolagen eller försäkrings
förmedlare ansvarar för kundmöten och
distribution av försäkringar. Ditt Länsförsäkringsbolag eller försäkringsförmedlare
får i vissa fall ersättning för sitt kundansvar
från Länsförsäkringar Fondliv som är försäkringsgivare och dotterbolag till Länsförsäkringar AB. Det påverkar inte värdet på din
försäkring. Önskar du få information om den
aktuella ersättningen ber vi dig att kontakta
din rådgivare.

Din hälsa
När du ansöker om en försäkring som ska
ge skydd vid dödsfall behöver vi få reda på
hur din hälsa är. Det är för att du ska få den
försäkring du vill ha och så att du vet att den
fungerar om något skulle hända i framtiden.
Det är också därför vi behöver noggranna
svar av dig när du fyller i hälsodeklarationen.
Om du har lämnat oriktiga uppgifter kan det
medföra att försäkringen helt eller delvis inte
gäller.
Försäkringsvillkor
Det är alltid det fullständiga försäkringsvillkorets text som ligger till grund för avtalet.
Du hittar villkoren på vår webbplats, men du
kan också få dem genom att kontakta oss
eller din rådgivare. Länsförsäkringar har rätt
att ändra villkoren under försäkringstiden,
men sådana ändringar kan aldrig sänka försäkringsbeloppet. En ändring får verkan fyra
veckor efter det att Länsförsäkringar skickar
meddelande om villkorsändringen till respektive försäkringstagare. Om oriktiga uppgifter
har lämnats kan det medföra att försäkringen
helt eller delvis inte gäller.
Svensk lag gäller för försäkringsavtalet.
Särskild information om försäkringen
Erbjudanden om att köpa försäkringen gäller
tills vidare om inget annat meddelas i följebrev eller liknande.
Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att meddela oss. Om försäkringen inte betalas upphör den att gälla 14
dagar efter det att Länsförsäkringar skickat
brev om uppsägning till dig.
Avtalet gäller för ett år i taget, men förlängs automatiskt. Avtalet förlängs inte om
Länsförsäkringar säger upp försäkringen eller
om du inte betalar försäkringen.

Begränsningar i försäkringsskyddet
Det finns tillfällen när hela eller delar av
försäkringsskyddet inte gäller. Utförlig
information finns i försäkringsvillkoren.
Försäkringsskyddet gäller till exempel inte
•
•

vid vistelse utanför Norden i mer än
12 månader
när den försäkrade deltar i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige.

Om du ångrar dig
Försäkringstagaren kan ångra sig inom 30
dagar från den dag då försäkringsbeskedet
utfärdats. Du kan ringa eller skriva till oss för
att säga upp försäkringen. Det belopp du får
tillbaka är gjorda inbetalningar minskade med
kostnader för den tjänst som tillhandahållits.
Länsförsäkringar har rätt att ta ut en avgift
för bland annat administration för den tid du
haft försäkringen. Närmare bestämmelser
om exempelvis begränsningar i ångerrätten
finns i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

•

•

då e nbart självrisken. Även den kommunala
konsumentvägledaren kan ge råd och
information.
Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du också vända dig till
Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Råd och hjälp vid köp kan fås via Konsumentverkets webbbaserade konsumentupplysning Hallå Konsument.

Kontaktuppgifter:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Konsumentverket
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon 0771-42 33 00
www.komsumentverket.se

Finansinspektionen
Om vi inte kommer överens
•

•

•

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis
beredda att ompröva det. Kontakta i första
hand den person du haft kontakt med eller
vår klagomålsansvariga/kundombudsman.
Mer information hittar du på vår webbplats.
Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till
Allmänna reklamationsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär.
Prövningen är kostnadsfri för dig. Tviste
frågor av medicinsk karaktär prövas av
Personförsäkringsnämnden.
Du kan även vända dig till domstol för att få
ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader
kan oftast ersättas genom rättsskyddet i
exempelvis din hemförsäkring. Du betalar
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Besöksadress: Brunnsgatan 3, Stockholm
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
www.fi.se

Allmänna reklamationsnämnden
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon-508 860 00
www.arn.se

Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm
Postadress: Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se/PFN/

Hallå Konsument
Telefon: 0771-525 525
www.hallakonsument.se

Behandling av personuppgifter
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information
om hur vi behandlar personuppgifter finns i
informationen ”Behandling av personuppgifter”
som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få
informationen skickad till dig, kontakta i så fall
ditt lokala försäkringsbolag.
De personuppgifter som vi samlar in om dig
behandlas enligt de lagar och förordningar som
gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för
att vi ska kunna teckna och fullgöra avtal, vidta
åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har
träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang
inom länsförsäkringsgruppen, framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också
användas till statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling och övriga ändamål
som framgår av den fullständiga informationen
”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att
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Personförsäkringsnämnden

dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.
I första hand använder vi uppgifterna inom
länsförsäkringsgruppen men de kan i vissa fall
lämnas till företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar
med inom och utanför EU och EES-området.
Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.
Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personupp
giftsansvarig är det bolag som står på ditt avtal
eller som du av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter om dig
såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter
om engagemang, behandlas också i länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregister. För
behandling av dessa uppgifter är alla bolag
inom länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga.
Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar finns där du bor genom
23 självständiga och lokala länsförsäkrings
bolag. Vi har ett brett sortiment av tjänster
inom sparande, försäkring och bank för både
företag och privatpersoner. Information om
Länsförsäkringar Livs ekonomiska ställning
kan du få via bolagets årsredovisning som
du hittar på vår webbplats eller beställer på
telefon 08-588 400 00.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.
Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 | Länsförsäkringar
Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00
Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00
LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00

länsförsäkringar.se

