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Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Grupp 2008-01-01
Olycksfallsförsäkringen

Allmän information

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt drabbas av
genom en plötslig yttre händelse.

Gruppavtalet/försäkringsavtalet

Försäkringen gäller dygnet runt och omfattar följande moment:

Omfattning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läkekostnader
Resekostnader
Tandskadekostnader
Merkostnader
Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
Kostnader för psykologtjänster
Inkomstbortfall
Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet
Ärrersättning
Dödsfallskapital

Invaliditetskapitalet är 20 prisbasbelopp och reduceras från och med 46
års ålder med 2,5 procentenheter per år vid medicinsk invaliditet och 5
procentenheter vid ekonomisk invaliditet.
Exempel på vad försäkringen inte omfattar:

•

rygg- och/eller nackbesvär som inte kan påvisas genom
röntgen eller motsvarande

•

olycksfallsskada som är en följd av att den försäkrade använt
prestationshöjande medel.

Försäkringen ersätter endast kostnader som uppkommer i Sverige samt
akutbehandling inom Norden. Försäkringen gäller för fortsatt vård och
behandling inom Sverige oavsett var olycksfallet inträffat.
Förutsättningar för anslutning till försäkring
Den anställde ska:

Till grund för försäkringen ligger ett gruppavtal/försäkringsavtal mellan
företaget och BNP Paribas Cardif. En förutsättning för att en anställds
försäkring ska kunna vara giltig är att detta avtal gäller, att den anställde
tillhör den försäkringsberättigade gruppen samt att den anställde
anslutits till försäkringen. Gruppen skall bestå av minst 5 personer.
Detta avtal gäller för i försäkringsbeskedet angivna personer från och
med dagen efter den då avtal ingås. Inträder någon i gruppen senare,
gäller avtalet dagen efter den då anslutningen skriftligen meddelats
BNP Paribas Cardif. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan medföra att
försäkringen inte gäller.
Gruppföreträdaren ska

•

till BNP Paribas Cardif rapportera erforderliga uppgifter om de
försäkrade vid var tid,

•

vidarebefordra information rörande försäkringen mellan BNP
Paribas Cardif och de försäkrade samt

•

betala försäkringspremier till BNP Paribas Cardif.

Gruppavtalet löper på ett år, om inget annat avtalats. Om inte avtalet
sägs upp förlängs det, på de villkor som BNP Paribas Cardif anger, med
ett år i taget. BNP Paribas Cardif har rätt att under försäkringstiden
ändra försäkringsvillkoren. Vid en sådan ändring tillämpas de förändrade
villkoren vid närmast följande förfallodag. Om ett försäkringsfall sker
regleras detta enligt de villkor som gäller när försäkringsfall inträffar.

Premie
Premien bestäms för ett år i sänder och beräknas för att täcka
omkostnader och förväntade skadekostnader. Premien är 612 kronor
årligen år 2013.
Försäkringsbeloppet är 20 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är år 2013
44 500 kronor.
Betalas inte premie i rätt tid har BNP Paribas Cardifs rätt att säga upp
försäkringen.

Fullt arbetsför

•
•

vara folkbokförd i Sverige

•
•

ha fyllt 18 år men inte 65 år

Med att vara fullt arbetsför menas att den som ska försäkras kan
fullgöra sitt arbete utan inskränkningar och inte har rätt till vare sig
sjuklön från arbetsgivaren eller utbetalning från Försäkringskassan. Med
utbetalning från Försäkringskassan avses sjukersättning, tidsbegränsad
sjukersättning, aktivitetsersättning, sjukpenning, vilande ersättning eller
annan motsvarande ersättning.

vara fullt arbetsför (se definition under allmän information)
samt

Ångerrätt

•

arbeta i genomsnitt minst 8 timmar per vecka

vara inskriven i svensk allmän försäkringskassa eller
motsvarande nordisk instans

Skatteregler

Är du inte nöjd med ditt köp av gruppförsäkring har du rätt att ångra dig.
Om du meddelar BNP Paribas Cardif inom 30 dagar från den dag du fått
bekräftelse på att försäkringen börjat gälla upphör försäkringen och du
får tillbaka inbetald premie.

Försäkringsersättningar är fria från inkomstskatt.

Försäkringsgivare
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org nr 516406-0559 och BNP Paribas
Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Försäkringsgivarna står under
tillsyn av Finansinspektionen.
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Försäkringsförmedling

Personförsäkringsnämnden

Försäkringen förmedlas av Nordea Liv & Pension AB, (Nordea) org.
nr 516401-8508, Adressen till Nordea är Regeringsgatan 59, 105 71
Stockholm.

Avger på begäran av den försäkrade eller annan ersättningsberättigad
rådgivande yttrande inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor i
tvister utom rättegång

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd
att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och
liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Produkten kan inte
tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat lägre pris. Ersättning
baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och
uppgår till 15 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per
månad erhåller alltså Nordea 15 % av 100 kronor i ersättning, dvs. 15
kronor.

mellan den försäkrade eller annan ersättningsberättigad och
försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring.
Personförsäkringsnämnden
Sveriges Försäkringsförbund
Box 24067
104 50 Stockholm
Tfn: 08-522 787 20
Allmänna Reklamationsnämnden

Tillsynsmyndighet och lag
Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och BNP Paribas Cardif är
Finansinspektionen. Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm, telefonnummer:
08-787 80 00, e-post: finansinspektionen@fi.se och webbplats: www.fi.se.
För distansavtal är även konsumentverket tillsynsmyndighet. Svensk
lag och föreskrift tillämpas på försäkringsavtalet och förmedling av
försäkringen. All kommunikation med kunder sker på svenska, villkor och
information om försäkringen tillhandahålls på svenska.
Du som kund kan söka vägledning gällande

Har en särskild avdelning för försäkringsfrågor (nämnden lämnar
rekommendationer om hur tvister bör lösas).
Allmänna Reklamationsnämnden
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn: 08-555 017 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Kan lämna upplysningar i försäkringsfrågor.

försäkringar av konsumenternas bank- och finansbyrå, konsumenternas
försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Karlavägen 108,
Box 24215, 104 51 Stockholm
Tfn: 08-22 58 00

Behandling av personuppgifter

Allmän Domstol

Dina personuppgifter behandlas av BNP Paribas Cardif och kan komma att
lämnas ut till och behandlas av ett annat bolag inom den koncern BNP
Paribas Cardif tillhör eller en samarbetspartner till BNP Paribas Cardif,
såväl inom som utom EU- och EES-området. Skälet till behandlingen är
att personuppgifterna är nödvändiga för att BNP Paribas Cardif ska kunna
ingå försäkringsavtal eller fullgöra skyldigheter som föreligger enligt
t.ex. avtal, lag eller annan författning. Personuppgifter kan också komma
att behandlas för affärs- och produktutveckling samt för informations-,
statistik- och marknadsföringsändamål.

Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid
tingsrätt.

Vissa uppgifter, t.ex. känsliga personuppgifter om din hälsa, kan
komma att inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning
eller skadereglering. Personuppgifter kan dessutom komma att
inhämtas och behandlas för att förhindra bedrägeri, penningtvätt eller
terrorismfinansiering.

Observera att detta är en översiktlig information om din försäkring.
Om du har frågor eller vill beställa fullständiga villkor kan du kontakta
kundtjänst:
BNP Paribas Cardif
Box 24110
400 22 GÖTEBORG
Tfn: 020- 52 52 56

För att skydda din personliga integritet kommer all behandling av
personuppgifter att ske med stor försiktighet. Dina personuppgifter
kommer därför endast att vara tillgängliga för personer som behöver
uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete och endast i den utsträckning
som är nödvändig.
BNP Paribas Cardif kan komma att spela in eller på annat sätt
dokumentera din telekommunikation med bolaget.
Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig. Om du vill kontrollera
vilka personuppgifter som är registrerade om dig, kan du vända dig till
BNP Paribas Cardif för ett registerutdrag. Du kan också begära rättelse
av felaktiga personuppgifter. Om du inte önskar få direkt marknadsföring
avseende nya försäkringsprodukter och tjänster kan du skriftligen anmäla
det till BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardifs adress är: Box 24110, 400
22 Göteborg.

Omprövning av beslut
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Överprövar på begäran alla skadeersättningsfrågor och klagomål på
handläggning av skador och ärenden som avser dessa villkor.
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Box 24110
400 22 GÖTEBORG
Tfn: 031 - 707 98 70
Fax: 031 - 707 98 36
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