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Familjeskydd 
Förköpsinformation 1 januari 2020 

 

Nordeas Familjeskydd 
Med ett Familjeskydd får din närmaste familj en extra 

trygghet i form av en månadsersättning om du skulle 

avlida innan du går i pension. Månadsbeloppet och 

utbetalningstiden bestäms vid nyteckningstillfället. 

Månadsbeloppet kan därefter höjas mot hälsoprövning. 

 

Ikraftträdande 
Försäkringsavtalet träder normalt i kraft från och med den 

dag försäkringsbolaget mottog fullständiga 

ansökningshandlingar under förutsättning att försäkringen 

beviljas på normala villkor. I annat fall gäller 

försäkringen då försäkringstagaren accepterat de nya 

villkoren. 

Premien 
Premien betalas månadsvis av arbetsgivaren genom 

autogiro, automatisk hämtning från anvisat konto i 

Nordea eller plusgiro/bankgiro. 

Premie beräknas för ett år i taget och bestäms med 

grundval av den försäkrades ålder och valt 

försäkringsbelopp. 

 

Hälsokrav 
Familjeskydd tecknas alltid med krav på godkänd 

hälsoprövning.  

Är hälsotillståndet inte normalt kan premien bli förhöjd, 

försäkringen ges restriktion eller ansökan avslås. 

Hälsoprövning sker enligt vid var tid gällande 

riskprövningsregler.  

 

Teckningsregler 
Familjeskydd tecknas med krav på godkänd 

hälsoprövning. Försäkringen går att teckna från den dagen 

den försäkrade uppnår 16 års ålder och innan den första i 

månaden den försäkrade fyller 62 år.  

 

Försäkringstid  
Försäkringen gäller fram till den pensionsålder som 

gäller för den försäkrades ålderspension, dock längst till  

den första i månaden den försäkrade fyller 70 år. 

 

 

 

 

Rätt att höja försäkringsbelopp 
För Familjeskydd gäller att höjning endast kan ske om 

premiebetalning fortfarande pågår för dessa försäkringar 

när begäran om höjning görs. 

 

Höjningar kräver alltid godkänd hälsoprövning enligt 

Nordea Liv & Pensions vid var tid gällande 

riskregelverk.  

 
Utbetalning av Familjeskydd 
Försäkringsbeloppet utbetalas till av försäkrad vald 

förmånstagare vid dödsfall. Utbetalningstiden är minst 5 

år och maximalt 20 år. Utbetalningen sker månadsvis i 

efterskott med start månaden efter det att den försäkrade 

avlidit. 

 

Oriktig uppgift 
Det är viktigt att hälsodeklarationen är riktigt och 

sanningsenligt ifylld. Oriktiga eller ofullständiga 

uppgifter kan medföra att försäkringen blir ogiltig.  

 

Begränsningar 
Försäkringen har särskilda begräsningar för bland annat 

krig, politiska oroligheter, riskfylld verksamhet och 

terrorism. Den gäller heller inte för självmord om det sker 

inom ett år från att försäkringen tecknades. Detta gäller 

inte om det kan anses att försäkringen tecknats utan tanke 

på självmord. Om du med uppsåt eller grov oaktsamhet 

framkallar ett försäkringsfall kan också ersättning utebli. 

 

Villkorsändring 
Försäkringsvillkor kan ändras under avtalstiden om 

detta är nödvändigt med hänsyn till försäkringens art, 

ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter, ändrad 

rättstillämpning eller omständigheterna i övrigt. 

 

Ändringar kan även göras av annan anledning, om 

ändringen generellt sett inte kan anses innebära en 

betydande nackdel för försäkringstagarna eller andra 

berättigade. En villkorsändring träder i kraft vid den nya 

premieperiod som inträder närmast efter ändringen. 

 

 

 

 

http://www.nordealivochpension.se/


 
 

 
 
 
 
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) 
Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm 
Tel: 0771-470 470 
www.nordealivochpension.se 
 
Orgnr 516401-8508 

2 

 

Ångerrätt 
Försäkringsavtalet kan sägas upp inom 30 dagar från det 

att försäkringsbesked mottagits.  

 

Skatteregler Tjänstepension 
De premier som arbetsgivaren inbetalar till den 

anställdes tjänstepension (med anställd avses även ägare 

till AB) är avdragsgilla med högst 35 procent av den 

anställdes lön. Avdraget får inte överstiga 10 

prisbasbelopp.  

 

Enskilda näringsidkare 
De premier som ägare till enskild firma, handelsbolag 

och kommanditbolag inbetalar till en pensionsförsäkring 

är avdragsgilla med 35 procent av överskottet av aktiv 

näringsverksamhet. Detta avdrag får totalt inte överstiga 

10 prisbasbelopp. 

 
Särskild löneskatt 
Företagsbetalda premier till pensionsförsäkring är inte 

belagda med arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 

Istället betalar företaget särskild löneskatt. 

 

Inkomstskatt 
Försäkringarna är i inkomstskattelagens (1999:1229) 

mening en pensionsförsäkring. Utfallande 

pensionsbelopp beskattas som inkomst av tjänst hos 

mottagaren. 

 

Årlig information 
Information om försäkringen tillhandahålls årligen om 

bl.a. förmånsbelopp och premie. 

 

Försäkringsgivare 
Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB 

(publ), 516401-8508 ”Bolaget”, 105 71 Stockholm. 

Bolagets policy för klagomålshantering har fastställts av 

bolagets styrelse. 

 

Anknuten försäkringsförmedlare är Nordea Bank Abp, 

filial i Sverige, ”Banken”, 516411-1683, 105 71 

Stockholm. 

 

Bolaget ansvarar för ren förmögenhetsskada förorsakad 

av Banken. Bolaget står under tillsyn av 

Finansinspektionen (Sverige), www.fi.se. 

Finansinspektionens adress: Box 7821, 103 97 

Stockholm, telefon: 08-408 980 00, e-post: 

finansinspektionen@fi.se. 

 

Banken står under tillsyn av Europeiska centralbanken 

(ECB), www.ecb.europa.eu, och Finansinspektionen 

(Finland), www.finanssivalvonta.fi. 

 

Nordea Bank Abp äger 100 procent av Nordea Life 

Holding som äger 100 procent av Nordea Livförsäkring 

Sverige AB och har därmed ett så kallat kvalificerat 

innehav i försäkringsgivarens verksamhet. 

 

Nordea Bank Abp förmedlar pensionsförsäkring exklusivt 

för Nordea Livförsäkring Sverige AB. Förmedling kan 

ske genom rådgivning eller förmedling utan rådgivning 

beroende på vilken distributionskanal som kunden 

använder sig av. 

 

Konsumentverket övervakar att marknadsföringslagen 

(2008:486) efterlevs. Konsumentverket/KO, Box 48,  

651 02 Karlstad, konsumentverket@konsumentverket.se, 

0771–42 33 00, www.konsumentverket.se. 

 

Lägesrapport om solvens och finansiell ställning (solvens- 

och verksamhetsrapport) finns på 

www.nordea.se/privat/produkter/pension/om-nlp.html. 

Ytterligare information kan hämtas på närmaste 

Nordeakontor eller www.nordealivochpension.se. 

 

Behandling av personuppgifter 
Nordea Liv & Pension behandlar personuppgifter för att 

leverera de produkter och tjänster som parterna kommit 

överens om. För ytterligare information, vänligen läs 

vidare i Nordea Liv & Pensions dataskyddspolicy som 

finns på www.nordealivochpension.se eller kontakta 

Nordea Liv & Pension.  

 

Skaderegistrering 
Nordea Liv & Pension äger rätt att i ett för 

försäkringsbranschen gemensamt 

skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda 

skador med anledning av denna försäkring.  

 

Om du inte är nöjd 
För oss i Nordea är det viktigt att du som kund är nöjd 

med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi 

inte dina förväntningar ber vi dig att i första hand 

kontakta ditt kontor för att få hjälp med ditt ärende. 

 

Om du inte är nöjd med kontorets svar har du möjlighet 

att vända dig till Kundombudsmannen eller till 

Klagomålsansvarig hos Nordea Liv & Pension. 

Hanteringen av klagomål hos Nordea är kostnadsfri för 

dig. 

 

Kundombudsmannen, Nordea Bank AB (publ), M320, 

105 71 Stockholm.   

E-post: kundombudsmannen@nordea.com 

 

http://www.nordealivochpension.se/
http://www.fi.se/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.finanssivalvonta.fi/
http://www.konsumentverket.se/
http://www.nordea.se/privat/produkter/pension/om-nlp.html
http://www.nordealivochpension.se/
http://www.nordealivochpension.se/
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Klagomålsansvarig, Nordea Liv & Pension, M4440,  

105 71 Stockholm 

E-post: nlp-klagomal@nordea.com 

 

Ett beslut kan omprövas av Nordea Liv & Pensions 

Försäkringsnämnd genom att du sänder ett brev till: 

 

Försäkringsnämnden, Nordea Liv & Pension, M4470, 

105 71 Stockholm. 

 

Om du vill få ditt ärende prövat utanför Nordea kan du 

vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) 

som lämnar rekommendationer i försäkringsfrågor.  

 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) 

Box 174, 101 23 Stockholm, Tel: 08-508 860 00, 

www.arn.se. 

 

Ärendet kan även prövas av allmän domstol. 

 

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan 

du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

 

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå  

Box 24215, 104 51 Stockholm, Tel: 0200 - 22 58 00, 

www.bankforsakring.konsumenternas.se. 

 

Vägledning och råd kan även fås via den kommunala 

konsumentvägledningen. Du kan också få hjälp av 

Konsumentverkets webbaserade konsumentupplysning 

Hallå Konsument:  

 

Konsumentverket  

www.hallakonsument.se, Tel: 0771-525 525. 

 

Ytterligare information  
Utöver detta informationsmaterial gäller 

försäkringsbesked, allmänna villkor samt allmän svensk 

lag. Ytterligare information erhålles från Nordea Liv & 

Pension vid förfrågan samt på www.nordea.se.  

 

Uppgifter om Nordea Liv & Pensions ekonomiska 

ställning erhålles genom senaste årsredovisningen. 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Du hittar mer information om våra försäkringar på nordea.se. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta 

oss på e-post; nordealiv@nordea.se eller på telefon: 
 

 

 

 

 Företag: 0771 - 350 360 

Privat: 0771 - 22 44 88 

http://www.nordealivochpension.se/
http://www.arn.se/
http://www.nordea.se/

