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Hur länge kan försäkringen gälla

Tandskadekostnader

Försäkringen gäller så länge premien betalas och försäkringstagaren eller
BNP Paribas Cardif inte sagt upp försäkringen, dock längst till dess att
den försäkrade fyller 65 år.

Ersättning för kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid
olycksfall.

Vad försäkringen ersätter

Om olycksfallet krävt läkarbehandling lämnas dessutom ersättning
för nödvändiga merkostnader, t.ex. skadade kläder och glasögon.
Ersättningen för merkostnader är maximerad till 3 prisbasbelopp, för
kläder och personliga tillhörigheter dock högst 0,5 prisbasbelopp.

Invaliditet
Vid olycksfallskada som leder till invaliditet utbetalas ersättning antingen
för så kallad ekonomisk invaliditet eller medicinsk invaliditet. Utbetalning
görs med den ersättning som är högst. Ersättning kan aldrig lämnas för
både ekonomisk och medicinsk invaliditet.

Ekonomisk invaliditet
Medför olycksfallsskada en bestående nedsättning av den försäkrades
arbetsförmåga och svensk allmän försäkringskassa beviljat minst
halv sjuk- eller aktivitetsersättning utgår ersättning för ekonomisk
invaliditet. En förutsättning för ersättning för ekonomisk invaliditet är
att olycksfallskadan medfört en medicinsk invaliditet inom 3 år från
skadedagen.
Ersättning betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som
motsvarar graden av arbetsoförmågan.
Inträffar olycksfallet efter det att du fyllt 46 år minskas din ersättning
med 5 procent för varje år som åldern överstiger 45 år.

Medicinsk invaliditet
Ersättning utbetalas om olycksfallsskadan inom 3 år medfört bestående
nedsättning av kroppsfunktionen, en mätbar invaliditet och tillståndet är
stationärt. Slutbedömning sker först när invaliditetsgraden är definitivt
fastställd.
Invaliditeten bedöms efter en tabell som Sveriges Försäkringsförbund
givit ut och ersättning betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet
som motsvarar invaliditetsgraden. Från 45 års ålder minskar din
ersättning med 2,5 procent varje år.
Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk invaliditet utbetalas
ersättning beräknad efter den medicinska invaliditetsgraden om detta
leder till högre ersättning.

Merkostnader

Rehabiliteringskostnader
Ersättning för skäliga kostnader för rehabilitering ersätts med upp till 2
prisbasbelopp. Du kan bland annat få ersättning för särskilda hjälpmedel,
förändringar i boendemiljön eller utökade kostnader om du måste bo på
annan ort under omskolning eller reskostnader.

Psykologkostnader
Ersättning för kostnader för psykologhjälp om du drabbas av traumatiskt
tillstånd till följd av olycksfall, rån, hot, överfall eller nära anhörigs död.
Ersättningen är begränsad till högst 10 behandlingstillfällen per skada.

Dödsfall
Försäkringen innehåller även ett dödsfallskapital på ett prisbasbelopp
som utbetalas till dödsboet ifall den
försäkrade avlider på grund av en olycksfallsskada inom ett år från
olycksfallet.

Var försäkringen gäller
Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Försäkringen ersätter dock
endast kostnader och psykologkonsultationer som uppkommer i Sverige
samt akutbehandling inom Norden. Försäkringen gäller för fortsatt vård/
behandling inom Sverige oavsett var i världen olycksfallet inträffat.

Exempel på undantag och begränsningar i
Olycksfallsförsäkringen
1 Exempel på undantag

•

Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som är en direkt
eller indirekt följd av att den försäkrade deltagit i sport- eller
idrottsverksamhet där den försäkrades utövning inbringar en
inkomst/sponsring med mer än 0,5 prisbasbelopp per år.

•

Försäkringen gäller inte om den försäkrade uppsåtligen har
framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder.

•

Försäkringen gäller inte då den försäkrade åberopar ryggbesvär
där objektiva medicinska fynd saknas.

Ersättning kan aldrig lämnas för både medicinsk och ekonomisk
invaliditet.

Inkomstbortfall
Ersättning lämnas för förlorad arbetsinkomst upp till 90 procent på
årslönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp efter 28 dagars karenstid.
Ersättning lämnas så länge du är arbetsoförmögen och får ersättning från
svensk allmän försäkringskassa, som längst i 61 dagar. En förutsättning
är att gällande försäkring finns under hela utbetalningstiden.

Läkekostnader
Ersättning för kostnader för nödvändig läkarvård, sjukhusvård,
behandling och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning.

2 Exempel på särskilt riskfylld verksamhet
Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada på grund av att den
försäkrade har:

•

deltagit i särskilt riskfylld verksamhet, såsom livvakt,
stuntman, luftakrobat eller liknande verksamhet, arbete på
oljeplattform

•
•

deltagit i kampsport med kroppskontakt

Resekostnader
Ersättning för resekostnader i samband med vård och behandling som
läkare föreskrivit för skadans läkning.
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deltagit i klättring på berg, is klippa, glaciär eller jämförbar
utövning
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•

deltagit i dykning på större djup än 30 meter, ensam dykning,
vrak-, is- eller grottdykning

domstol.

•

deltagit i tävling eller träning med motorfordon.

Behandling av personuppgifter

För fler undantag eller begränsningar ber vi dig att ta del av de
fullständiga försäkringsvillkoren hos BNP Paribas Cardif.

Bra att veta:
Vem kan teckna försäkringen
Den Individuella Olycksfallsförsäkringen kan tecknas av kund hos Nordea.
För att få teckna försäkringen skall den sökande:

•
•
•

ha fyllt 16 år men inte 64 år

•
•

vara inskriven i svensk allmän försäkringskassa

vara folkbokförd och bosatt i Sverige
vara svensk medborgare eller om den sökande inte är svensk
medborgare skall denne ha varit bosatt i Sverige under de
senaste 12 månaderna före tecknandet.
klara BNP Paribas Cardifs hälsoprövning.

När försäkringen träder i kraft
BNP Paribas Cardifs ansvar inträder dagen efter den dag då
försäkringstagaren avsände en komplett ansökan om försäkring till
BNP Paribas Cardif. Detta under förutsättning att BNP Paribas Cardif
kan bevilja försäkringen med normala villkor med ledning av inkomna
kompletta handlingar och att det av ansökan eller på annat sätt inte
framgår att försäkringen skall börja gälla vid ett senare tillfälle.
Kan försäkringen endast beviljas mot förhöjd premie och/eller med
klausul (inskränkning), inträder BNP Paribas Cardifs ansvar först sedan
försäkringen erbjudits på dessa villkor och försäkringstagaren har antagit
erbjudandet genom att betala försäkringspremien.

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.
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.
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.

Försäkringsgivare

Premie
Premien bestäms för ett år i sänder och baseras på valt försäkringsbelopp
och gällande premietariff.
Årlig premie för år 2013 är 950 kronor vid ett försäkringsbelopp om 1 000
000 kronor. Premien utgör en procentsats på försäkringsbeloppet. Om du t
ex väljer försäkringsbelopp om 100 000 kronor så blir premien en tiondel
av 950 kronor.

Ändring av försäkringsvillkoren
Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringsvillkor och premie i
samband med förnyelse av försäkringen.

När upphör försäkringen
Försäkringen upphör då försäkringsavtalet har upphört. Försäkringen
upphör också om uppsägning har skett på grund av premiedröjsmål.
Vidare upphör försäkringen att gälla för sådan försäkrad som inte längre
uppfyller kraven för att kunna omfattas av försäkringen.

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr 516406-0559 och BNP Paribas
Cardif Försäkring AB (BNP Paribas Cardif), org.nr 516406-0567, är
försäkringsgivare för Olycksfallsförsäkringen. Adressen är Box 24110, 400
22 Göteborg. Besöksadress Mölndalsvägen 91, Göteborg.

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

Tillsynsmyndighet och lag

Gällande lag
För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsvillkoren och
försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104). Svensk lag skall även tillämpas på
försäkringsavtalet i övrigt.

Ångerrätt
Försäkringstagaren har rätt att skriftligen återkalla försäkringsansökan,
(ångerrätt), inom 30 dagar, (ångerfrist), efter det att försäkringstagaren
har fått information om att försäkringen beviljats. Inbetald premie
återbetalas då till försäkringstagaren/premiebetalaren.

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

Om du inte är nöjd

Fullständiga villkor

Har du frågor om försäkringen eller är du inte nöjd med handläggningen,
kontakta då BNP Paribas Cardif. Om du är missnöjd med skaderegleringen
eller handläggningen kan du begära prövning hos BNP Paribas
Cardifs Klagomålsnämnd, Personförsäkringsnämnden eller Allmänna
reklamationsnämnden. Du kan även få din sak prövad i svensk allmän

Det här är en kortfattad information om den Individuella
Olycksfallsförsäkringen. För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig
att ta kontakt med Nordea eller BNP Paribas Cardif. Telefonnummer till
kundtjänst är 020 – 52 52 56.
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