Kapitalförsäkring Fond
Försäkringsvillkor Skandia Link 2019

Detta villkor gäller för Kapitalförsäkring Fond tecknad i
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

A. Inledning
1. Några termer
Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Skandia
(publ) med organisationsnummer 502017-3083, nedan
kallat Skandia.
Försäkringstagare är den som ingår avtal med Skandia.
Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår
äganderätten till annan betraktas denne därefter som
försäkringstagare.
Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkringen gäller.
Förmånstagare är den eller de som enligt förmånstagarförordnande ska få utbetalning från försäkringen eller rätt
till försäkringen. Förordnandet eller ändring av det ska
göras genom ett egenhändigt undertecknat meddelande till
Skandia. Om inget förmånstagarförordnande meddelas
Skandia skriftligt gäller det generella förmånstagarförordnandet, se punkt N.1
Placeringsberättigad är den person som har rätt att välja
fonder i fondförsäkring. Det kan vara försäkringstagaren,
den försäkrade eller någon annan ersättningsberättigad som
fått rätt till utbetalning. Det kan också vara en person som
handlar på uppdrag från någon av dessa.
2. Försäkringsavtalet
För försäkringsavtalet gäller
• vad som anges i försäkringsbrevet och de handlingar
som hör till det
• dessa allmänna villkor samt
• försäkringsavtalslagen, svensk lag i övrigt, andra författningar och övriga regelverk som tillämpas enligt
svensk rätt.
Det innebär bland annat att försäkringsavtalen måste utformas i enlighet med kraven i regelverken enligt punkt 3 och
framför allt i enlighet med försäkringsavtalslagens bestämmelser. Försäkringsavtalslagen reglerar vad som gäller för
ett försäkringsavtal som till exempel regler för avtalets
ingående, premiebetalning, utbetalning, utmätning och uppsägning. Det innebär även att Skandia måste kunna identifiera försäkringstagare och andra ersättningsberättigade
enligt lagen om penningtvätt och att de personuppgifter som
lämnas till Skandia är skyddade enligt reglerna i dataskyddsförordningen.. Under försäkringsavtalets giltighetstid
kan befintliga regelverk enligt punkt 3 ändras och nya tillkomma vilket kan påverka avtalets innehåll.

Skandia upprättar även försäkringstekniska riktlinjer och
beräkningsunderlag i enlighet med reglerna i försäkrings
rörelselagen för att kunna uppfylla kraven på en god för
säkringsstandard i verksamheten med syfte att säkerställa
åtagandena i försäkringsavtalet. Dessa är inte en del av
avtalet men de kan granskas av Finansinspektionen som
utövar tillsyn över försäkringsverksamheten.
För förvaltning av kapital gäller även fondbestämmel
serna för de fonder där de inbetalade premierna är place
rade. Fondbestämmelserna reglerar till exempel fondens
investeringsregler samt hur andelarna handlas. Fond
bestämmelserna uppdateras löpande och finns på Skandias
webbplats eller kan beställas från Skandias kundservice.
Handel och placering samt administration regleras även av
till exempel lagen om värdepappersmarknad och direktivet
från EU om marknader för finansiella instrument (MIFID).
Särskilda förbehåll om Skandias rätt att göra ändring
enligt avtalet framgår av dessa villkor och övriga
avtalshandlingar.
Tvist med anledning av försäkringsavtalet ska prövas av
svensk domstol och enligt svensk lag.
3. Försäkringstagarens och den försäkrades
upplysningsplikt
Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga enligt
försäkringsavtalslagen att på Skandias begäran lämna
upplysningar som kan ha betydelse för om försäkringen
kan beviljas efter ansökan eller efter försäkringstagarens
begäran om ändring eller förnyelse. Försäkringstagaren
och den försäkrade ska ge riktiga och fullständiga svar
på Skandias frågor. Om någon uppgift som lämnats är
oriktig eller ofullständig, gäller vad som för sådant fall
regleras i försäkringsavtalslagen.
Försäkringsavtalslagens regler för fall när oriktiga eller
ofullständiga uppgifter lämnats innebär bl.a. att försäkringsskydd som ingår i försäkringen kan falla bort helt eller delvis. Om uppgifterna är av sådan art att avtalet blir ogiltigt
kan Skandia behålla betald riskpremie för förfluten tid. Om
Skandia med kännedom om det rätta förhållandet skulle ha
träffat försäkringsavtal med försäkringstagaren, men med
en förhöjd premie eller någon form av förbehåll, är
Skandias ansvar begränsat till vad som svarar mot den premie som har avtalats och de villkor i övrigt som Skandia
skulle ha godtagit, om det inte skulle leda till resultat som
är oskäligt mot försäkringstagaren eller hans
rättsinnehavare.

B. När börjar försäkringen att gälla?

premien betalas på post eller bankkontor. När betalningsuppdrag lämnas till ett girosystem, anses beloppet komma
försäkringsbolaget tillhanda när uppdraget tas emot av
förmedlaren.
En inbetald premie ingår i försäkringskapitalet även om
den inte hunnit investeras.

1. Vid nyteckning
Försäkringen börjar gälla dagen efter den dag då premien
har betalats under förutsättning
– att Skandia tagit emot fullständiga ansökningshandlingar
– att försäkringen enligt tillämpliga riskbedömningsregler kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll
och
– att det inte av ansökningshandlingarna eller på annat sätt
framgår att försäkringen ska träda i kraft senare.

5. Uppsägning av försäkringen på grund av
dröjsmål med premien
Betalas inte premien i rätt tid får Skandia säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter det att den
skickades och försäkringen slutar gälla om inte premien har
betalats under denna frist.

Om försäkringen enligt tillämpliga regler ska återförsäkras
inträder dock ansvarigheten för den del som ska återför
säkras först när återförsäkringen börjar gälla.
Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd riskpremie
eller med förbehåll, träder försäkringen i kraft först sedan
Skandia erbjudit försäkring på dessa villkor och försäkringstagaren antagit erbjudandet.

6. Återupplivning
Har försäkringen upphört att gälla på grund av att
premien inte har betalats i rätt tid återupplivas försäkringen
till sin tidigare omfattning om utestående premiebelopp
betalas inom tre månader räknat från den tidpunkt som
infaller 14 dagar efter det att Skandia skickat sin påminnelse och uppsägning.
En försäkring som har ändrats till premiefri försäkring
(försäkring utan avtalad premie) eller till en försäkring mot
lägre premie, utan att en uppsägning dessförinnan har fått
verkan enligt punkt C.5 ovan, återupplivas till sin tidigare
omfattning, om försäkringstagaren inom tre månader från
den dag då Skandia avsände meddelande om ändringen
betalar det premiebelopp som skulle ha betalats om försäkringen inte hade ändrats.

C. Premiebetalning
Premien kan betalas löpande med ett avtalat belopp eller
som en engångspremie. Det går att betala in extrapremier
vid valfria tidpunkter innan utbetalningen har börjat.
1. Ansökans giltighet
Om betalning av första premien sker senare än inom en
månad från det att fullständiga ansökningshandlingar
kommit Skandia tillhanda, kan en ny ansökan krävas.

D. Inflationsskydd av premier och
försäkringsbelopp

2. Lägsta premie
Skandia har rätt att bestämma ett visst lägsta belopp för
premier. Gränsen kan komma att ändras under försäkringstiden, dock ej för löpande avtalade premier. Skandia har rätt
att återbetala inbetalt belopp som understiger gränserna för
lägsta belopp.
3. Premie för senare premieperiod –
förnyelsepremie
Premie för senare betalningstermin (förnyelsepremie) vid
avtalad löpande premie ska betalas senast en månad från
den dag då Skandia skickade krav på premien till
försäkringstagaren.
4. Begränsat ansvar
Har förnyelsepremien inte betalats skickar Skandia en
påminnelse om premiebetalning. Betalas inte premien inom
14 dagar från det att Skandia skickat påminnelsen gäller
följande:
Skandias fulla ansvar vid dödsfall upprätthålls så länge
försäkringens fondvärde uppgår till minst den minimigräns
som Skandia vid var tid tillämpar. Om fondvärdet under
stiger minimigränsen har Skandia rätt att återköpa försäkringen på grund av sjukdom eller olycksfallskada.
Vid försäkring, där totalt belopp att utbetala vid den försäkrades död är angivet som visst krontal, nedsätts detta
krontal tre år efter det att försäkringen lämnats obetald med
summan av de premier som återstod att betala, om inte återupplivning av försäkringen skett dessförinnan. Premien
anses vara Skandia tillhanda omedelbart vid betalningen när
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Av försäkringsbrevet framgår om försäkringen är tecknad
med inflationsskydd (indexpremie). Omräkning av premien
med indextillägg förutsätter dels att tidigare förfallna premier är betalda, dels att prisbasbeloppet förändrats från
föregående år.
Omräkningen sker på försäkringens huvudförfallodag.
Premien räknas då om med lika många procent som prisbasbeloppet ändrats, dock med högst 10 procent. Om
socialförsäkringsbalken skulle komma att ändras så att flera
prisbasbelopp kan gälla under samma år, ska indextillägget
grundas på förändringen av det prisbasbelopp som gäller
vid kalenderårets ingång. När en premie räknas om enligt
ovanstående, räknas även alla senare förfallande premier
om med samma procentsats. Efter det att den försäkrade
fyllt 70 år sker ingen ytterligare omräkning. I de fall inflationsskyddet ska gälla även försäkringsbeloppet, räknas
detta om med samma procentsats och vid samma tillfälle
som premien.
Försäkringstagaren har rätt att ändra försäkringen så att
premierna efter ändringen inte räknas om ytterligare.

E. Premiebefrielse vid sjukdom och
olycksfallsskada
1. Vad är premiebefrielse?
Om försäkringen har en avtalad löpande premie kan för
säkringstagaren i samband med att avtalet tecknas, mot
godkänd hälsoprövning av den försäkrade, välja att till

f örsäkringen lägga en premiebefrielseförsäkring. Premie
befrielseförsäkringen är en tilläggsförsäkring som kan ta
över premiebetalningen om den försäkrades arbetsförmåga
blir helt eller delvis nedsatt på grund av sjukdom eller
olycksfallskada. Det går inte att ha premiebefrielse före
16 års ålder. Om den avtalade premiebetalningstiden
sträcker sig längre än till fyllda 65 år, upphör premie
befrielseförsäkringen att gälla den årsförfallodag som ligger
närmast efter 65-årsdagen. Karenstid är den tid sjukperioden måste pågå innan rätten till premiebefrielse inträder.
Om inte annat framgår av försäkringsbrevet gäller försäkringen med rörlig karens vilket innebär att karenstiden är
den del av sjukperioden som varar innan försäkringskassan
fattar beslut att – på grund av sjukdom eller olycksfall –
bevilja den försäkrade aktivitetsersättning eller sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken. Med sjukperiod menas
den tid den nedsatta arbetsförmågan pågår under försäkringstiden. Med sjukdom jämställs isolering som smitt
bärare enligt myndighets föreskrift.
För privatägd kapitalförsäkring begränsas premiebefrielserätten till en årspremie på högst ett prisbasbelopp.
Begränsningen gäller inte för företagsägd kapitalförsäkring
och inte heller för försäkring som tecknas i samband med
utlandstjänstgöring. Det framgår av försäkringsbrevet om
försäkringstagaren har valt premiebefrielseförsäkring.
2. Rätt till premiebefrielse
Om försäkringen omfattar rätt till premiebefrielse och den
försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada helt
förlorar sin arbetsförmåga eller får arbetsförmågan nedsatt
med minst hälften, föreligger rätt till premiebefrielse för
den tid sjukperioden varar utöver karenstiden.
Helt nedsatt arbetsförmåga ger rätt till fullständig premiebefrielse. En nedsättning av arbetsförmågan med minst
hälften ger rätt till premiebefrielse från så stor del av premien som motsvarar nedsättningen.
Vid rörlig karens räknas endast sådan nedsatt arbetsförmåga som ligger till grund för sjukersättning eller
aktivitetsersättning.
En förutsättning för rätt till premiebefrielse är att ned
sättningen av arbetsförmågan uppkommit under tid då försäkringen var gällande samt att försäkringen fortfarande är
gällande vid karenstidens utgång.
3. Bedömning av den nedsatta arbetsförmågan
Till grund för bedömningen av den nedsatta arbetsförmågan
läggs sådana skador och symtom som objektivt kan fastställas. Bedömning sker med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdomen eller olycksfallsskadan utföra sitt
vanliga arbete eller annat arbete som motsvarar den försäkrades krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras
av denne med hänsyn till ålder, utbildning, tidigare verksamhet och bosättningsförhållanden.
4. Premie
Avgift för premiebefrielseförsäkringen tas ut genom försäljning av fondandelar.
För försäkring med inflationsskydd (indexpremie) gäller
rätten till premiebefrielse även indextilläggen. Sådan rätt
gäller dock inte för indextillägg som tillkommer efter det att
den försäkrade beviljats sjukersättning eller aktivitets
ersättning.

Om premien inte betalas i tid sägs premiebefrielseförsäkringen upp.
5. Obetald premie vid partiell premiebefrielse
Om premiebefrielse har beviljats för endast en del av den
avtalade premien och försäkringstagaren lämnar den andra
delen av premien obetald, sätts den avtalade premien ned
till det belopp som motsvaras av den premiebefriade delen.
Fullständig premiebefrielse (100 procent) utgår därefter på
den nedsatta premien.
6. Återupplivning
Rätt till återupplivning av premiebefrielseförsäkringen
föreligger om det utestående premiebeloppet betalas inom
tre månader räknat från den tidpunkt som infaller 14 dagar
efter det att Skandia skickat sin påminnelse och uppsägning. Försäkringen blir då gällande på nytt vad avser framtida premieinbetalningar från dagen efter den dag beloppet
betalats.
7. Återköp
Om försäkringen återköps helt, periodisk utbetalning
påbörjas eller om den annulleras under tid som utbetalning
från premiebefrielseförsäkringen pågår, upphör rätten till
sådan ersättning. Något åtagande om premiebetalning föreligger då inte längre och därmed upphör också rätt till
premiebefrielse.
8. Vid dödsfall
Om den försäkrade dör under den tid som rätt till premie
befrielse föreligger har Skandia rätt att från försäkringen
avräkna ett belopp motsvarande den del av premien som
avser tiden efter dödsfallet.
9. Förutsättningar för utbetalning
Bedömning av ansvarighet och anvisad läkare.
De handlingar och övriga upplysningar som Skandia
anser har betydelse för bedömningen av Skandias ansvar
ska på begäran insändas utan kostnad för Skandia.
Om Skandia begär det, så ska den försäkrade lämna sitt
medgivande till att Skandia begär in upplysningar från läkare, sjukhus, någon annan vårdinrättning, försäkringskassan
eller någon annan försäkringsinrättning. Detta för att kunna
bedöma sin ansvarighet.
Vid anspråk på premiebefrielse kan Skandia föreskriva att
den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild
anvisad läkare. Sådan undersökning och för denna nödvändiga resor inom Sverige bekostas av Skandia.
10. Eventuell kursförlust
För utbetalning på grund av premiebefrielse gäller att om
samtliga handlingar är Skandia tillhanda senast en månad
efter den tidpunkt från vilken ersättning kan utgå, står
Skandia för den eventuella kursförlust som kan ha uppstått
från den dag handlingarna inkom fram till dess att premien
verkligen placeras.
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11. Placering av premie
Premien placeras så snart det är möjligt i valda fonder, till
aktuell kurs, när handläggningen är avslutad. Tidpunkten
för köp beror bland annat på fondens öppettider, handels
dagar, eventuella helgdagar eller andra omständigheter som
påverkar när köpet kan utföras. Om handläggningen inte
kunnat avslutas en månad efter det att Skandia fått samtliga
handlingar som behövs, gäller att Skandia står för den eventuella kursförlust som kan ha uppstått från handläggningsmånadens utgång fram till dess att premien verkligen placeras. Detta gäller även när ersättningsperioden förlängs och
nya handlingar behövs för att kunna bedöma fortsatt rätt till
premiebefrielse.
12. Rätten till premiebefrielse upphör
Om den försäkrade återfår sin arbetsförmåga eller trots
påminnelse underlåter att sända in nytt sjukintyg för förlängningsperiod upphör rätten till premiebefrielse. Försäkringstagaren kommer att aviseras premie från den tidpunkt
då rätt till premiebefrielse inte längre gäller. I de fall
Skandia har betalat hel eller del av premie för tid då rätt inte
finns till ersättning, är försäkringstagaren skyldig att återbetala motsvarande belopp till Skandia. Om återbetalning inte
sker har Skandia rätt att beordra försäljning av så stor del av
försäkringstagarens fondinnehav att den uppkomna fordran
täcks.
13. Vikten av att anmäla sina anspråk till Skandia
Anmälan om nedsatt arbetsförmåga som kan ge rätt till
premiebefrielse ska göras till Skandia snarast möjligt efter
det att den försäkrade beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning enligt reglerna i socialförsäkringsbalken med anledning av den nedsatta arbetsförmågan.

F. Fondval och investering
1. Fondval
Den premie som betalas in för försäkringen ska placeras i
en eller flera av de fonder som ingår i Skandia Links
fondutbud.
De fondandelar som är knutna till varje försäkringsavtal
ägs av Skandia. Försäkringstagaren, den försäkrade eller
annan som är berättigad till ersättning från försäkringen står
själv fullt ut risken för värdeförändringar på de fondandelar
som är knutna till försäkringsavtalet. Skandia svarar alltså
inte för kursrisken för fondandelarna eller för annan risk,
t.ex. marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.
Skandia förbinder sig att placera premien så snart det är
möjligt, till aktuell kurs, efter det att handläggningen avslutats och premien kommit Skandia tillhanda. Tidpunkten för
köp beror bland annat på fondens öppettider, handelsdagar,
eventuella helgdagar eller andra omständigheter som påverkar när köpet kan utföras. Till den del fondval saknas eller
framstår som oklart kommer inbetalda premier att placeras i
en av Skandia bestämd fond med låg eller medelstor risk till
dess det står klart för Skandia vilket fondval som gäller.
Sker inbetalning via autogiro anses premien kommit
Skandia tillhanda när debitering skett på avtalat konto i
enlighet med lämnat autogiromedgivande.
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2. Första investeringen
Fördelningen av premien mellan olika fonder ska anges i
hela procenttal. Fördelningen använder Skandia som en fördelningsnyckel för kommande premiebetalningar. Skandia
har rätt att bestämma ett högsta antal fonder som samtidigt
får vara knutna till försäkringsavtalet och ett lägsta placeringsbelopp i enskild fond samt liknande inskränkningar i
rätten till fondval.
Skandia lämnar bekräftelse på placeringen efter genomförd transaktion.
Skandia förbehåller sig rätten att ändra metoden för
fondval.
3. Fortsatta investeringar
Om försäkringstagaren inte ändrar den fasta fördelningsnyckeln fördelas fortsatta inbetalningar i enlighet med den
fördelningsnyckel som gällde vid det närmast föregående
inbetalningstillfället, under förutsättning att fördelningen är
förenlig med det fondutbud och bestämmelser för fondval
som gäller vid det nya inbetalningstillfället.
Försäkringstagaren kan när som helst ändra den fasta fördelningsnyckeln. Försäkringstagare som ingått avtal med
Skandia om automatiska fondbyten (Placeringsplan Exit
se H.5) har inte möjlighet att välja fast fördelningsnyckel.
4. Utdelningar
Utdelning i en fond får endast disponeras för förvärv av nya
andelar i den fond som lämnat utdelningen.
5. Garantifond
Om placering sker i fond med garanterad avkastning
(garantifond) garanterar fondföretaget den utfästa brutto
avkastningen. Fondföretaget är ett svenskt eller utländskt
värdepappersinstitut som är föremål för tillsyn av svensk
eller utländsk myndighet.
Då gäller den avkastning som garanteras vid respektive
investeringstillfälle. Varje gång som en placering sker uppstår ett investeringstillfälle och vid varje sådant tillfälle fastställs en garanterad avkastning som gäller för just den
placeringen.
Vid återköp av försäkringskapital före garantitidens
utgång utbetalas fondandelarnas marknadsvärde efter
avdrag för avgifter. Avkastningsgarantin gäller då inte i
dessa fall. Placering i garantifond kan bara göras om garantiperiodens längd inte överstiger återstående försäkringstid.
Garantin avser belopp innan avdrag skett för skatt, för
avgifter som beslutats av myndighet och för de avgifter som
tillämpas av Skandia och respektive fondföretag.

G. Andelstilldelning
Antalet erhållna andelar i vald fond bestäms genom att
inbetalt belopp – efter avdrag för administrativa avgifter
och andra kostnader – delas med gällande utgivningskurs
på transaktionsdagen för varje enskild fond.
Andelar inom en fond är sinsemellan lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

H. Fondbyte
1. Rätt att begära fondbyten
Under försäkringstiden har försäkringstagaren, om inte
annat avtalats eller följer av dessa försäkringsvillkor, rätt
att göra fondbyten, d.v.s. rätt att bestämma att de fond
andelar som hör till försäkringen ska placeras om i annan
fond.
Om försäkringstagaren har avlidit och det finns ett giltigt
förmånstagarförordnande övergår placeringsrätten till den
eller de förmånstagare som insatts i första hand. Om denne
eller dessa inte finns eller avstår från sin rätt övergår
bestämmanderätten till nästa förmånstagare som enligt
förordnandet är berättigad därefter. Om försäkringen kompletterats med ett dödsfallsskydd via kapitalförsäkring
utbetalas istället ett försäkringsbelopp enligt vad som sägs
i Dödsfallsskydd Fondförsäkring, Försäkringsvillkor
Skandia Link.
Försäkringstagaren har rätt att ge fullmakt åt annan att
utöva rätten att omplacera fondandelar inom försäkringen.
Fullmakten ska vara skriftlig och i original. Även en återkallelse av fullmakt ska göras skriftligen.
Försäkringstagaren har även rätt att ge fullmakt att utöva
rätten att omplacera fondandelar inom försäkringen åt en
förvaltare, d.v.s. någon som yrkesmässigt ägnar sig åt förvaltning av kunders finansiella instrument i försäkringar,
under förutsättning att en sådan förvaltare väljs från en av
de förvaltare som Skandia vid var tid godtar.
Skandia har rätt att när som helst besluta att inte godta
viss förvaltare. Beslut om att inte längre godta viss förvaltare skall omgående skickas till försäkringstagaren eller
annan person som innehar placeringsrätten.
Försäkringstagaren eller den som är placeringsberättigad
har rätt att, inom 14 dagar efter han fick del av detta beslut,
välja ny förvaltare bland de förvaltare som godtas av
Skandia. Om försäkringstagaren eller den som är placeringsberättigad inte gjort något val inom den angivna tiden
anses denne ha avstått från att välja förvaltare.
2. Rutiner för fondbyten
Begäran om fondbyte görs på något av de sätt som Skandia
vid varje tidpunkt erbjuder.
Görs skriftlig begäran om fondbyte via fullmakt ska fullmakten bifogas i original.
3. Tidpunkt för fondbyten
Skandia verkställer försäkringstagarens begäran om fondbyten så snart det är möjligt efter det att Skandia mottagit
fondbytesuppdraget. Normalt kan detta ske påföljande
bankdag. Om fondbytesbegäran är oklar gäller istället att
Skandia genomför begärd transaktion så snart det är möjligt
efter det att det står fullständigt klart för Skandia vad bytesbegäran avser.
4. Placeringsplan Entré
Om placeringsberättigad har valt Placeringsplan Entré innebär detta att Skandia Link placerar första engångspremien i
en av Skandia Link vald blandfond med måttlig risk (nedan
kallad entréfonden) för att sedan, en gång i månaden,
omplacera en del av innehavet i entréfonden till de fonder
och enligt den procentuella fördelningen placeringsberätti-

gad har valt. Utöver entréfonden kan placeringsberättigad
välja nio fonder ur Skandia Links sortiment. I de fall extrapremier inbetalas under omplaceringstiden placeras premien i entréfonden för att sedan omplaceras under resterande omplaceringstid och enligt gällande fondval som
placeringsberättigad tidigare valt. Om särskilt avtalats, kan
Placeringsplan Entré väljas för löpande avtalad premiebetalning och redan inbetalda premier, d.v.s. på befintligt
försäkringskapital.
Omplaceringarna sker enligt formeln:
Fondvärdet i entréfonden delat med antal kvarvarande
månader av omplaceringstiden. Om omplaceringstiden är 1
år kommer man vid första tillfället omplacera 1/12 av fondvärdet, vid andra tillfället 1/11 o.s.v. För närvarande får placeringsberättigad välja en omplaceringstid om 2 till 60
månader, dock inte längre än fram till avtalad
utbetalningstidpunkt.
Första omplaceringen sker en månad efter att Skandia har
registrerat placeringsberättigads val av Placeringsplan
Entré. Sedan följer de övriga omplaceringarna med en
månads mellanrum. Om beräknad omplaceringsdag infaller
på en helgdag sker omplacering närmast följande bankdag.
Placeringsberättigad kan avbryta Placeringsplan Entré
genom att skriftligt meddela Skandia. Befintlig fondfördelning kvarstår då och det värde som ännu inte omplacerats
kommer att ligga kvar i entréfonden. Om placeringsberättigad önskar ändra fördelningen gäller vad som anges under
punkt F.3 Fortsatta investeringar.
Även med Placeringsplan Entré står försäkringstagaren,
den försäkrade eller annan som är berättigad till ersättning
från försäkringen själv fullt ut risken för värdeförändringar
på de fondandelar som är knutna till försäkringsavtalet.
5. Automatiska fondbyten – Placeringsplan Exit
Placeringsberättigad kan, så länge Skandia tillhandahåller
den möjligheten, när som helst under försäkringstiden ansöka om Placeringsplan Exit. Syftet med Placeringsplan Exit
är att sänka risken inför och under utbetalning. Det sker
genom att Skandia en gång per år utför ett automatiskt
fondbyte där en del av kapitalet flyttas till en fond med låg
eller medelstor risk. Även med Placeringsplan Exit står
dock försäkringstagaren, den försäkrade eller annan som är
berättigad till ersättning från försäkringen själv fullt ut risken för värdeförändringar på de fondandelar som är knutna
till försäkringsavtalet.
Vid den avtalade tidpunkten för start av Placeringsplan
Exit säljs det befintliga fondinnehavet av. Medlen fördelas
därefter mellan en fond med låg eller medelstor risk (nedan
kallad mottagarfond) och andra fond/fonder som gäller för
Placeringsplan Exit vid den aktuella tidpunkten och som
motsvarar den placeringsberättigades valda risknivå.
Fördelningen mellan fonderna baseras på en kvot som
bestäms utifrån längden på Placeringsplan Exit. Skandia
åtar sig sedan att från den tidpunkten en gång per år – under
en i avtalet bestämd period – upprätthålla den procentuella
fördelningen mellan de fonder som gäller för Placeringsplan
Exit vid den aktuella tidpunkten. Hur stor andel som placeras i mottagarfonden vid varje omplacering beror på hur
lång tid som avtalats för Placeringsplan Exit. Den andel av
försäkringskapitalet som är placerad i mottagarfonden kommer successivt att stiga. När Placeringsplan Exit slutar
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kommer hela försäkringskapitalet att vara placerat i mottagarfonden. En gång per år görs omplaceringar så att värdet i
mottagarfonden blir lika med försäkringens värde vid överföringstidpunkten multiplicerat med kvoten av antalet år
som förflutit med Placeringsplan Exit dividerat med totalt
antal år med Placeringsplan Exit.
Placeringsplan Exit startar i normalfallet 5 år innan
utbetalningarna ska börja och fortsätter gälla under hela
utbetalningstiden.
Om försäkringstiden sträcker sig längre än till den tid
punkt då den försäkrade fyller 80 år kommer Placeringsplan
Exit fortfarande att ligga kvar men inga fler omplaceringar
kommer att göras eftersom hela försäkringskapitalet då är
omplacerat till mottagarfonden. Placeringsplan Exit anpassas om försäkringsavtalet ändras t.ex. genom att
försäkringstiden förlängs eller förkortas. När Placeringsplan
Exit börjar gälla övergår placeringsrätten till Skandia och
möjligheten för den placeringsberättigade att göra fondbyten upphör. Placeringsberättigad kan när som helst genom
skriftligt meddelande till Skandia avbryta avtalad
Placeringsplan Exit och återta placeringsrätten.

nödvändig.

6. Rebalansering
Placeringsberättigad kan, så länge Skandia tillhandahåller
den möjligheten, när som helst under försäkringstiden
ansöka om Rebalansering. Om Rebalansering valts framgår
detta av försäkringsbrevet. Rebalansering innebär att
Skandia genomför automatiska fondbyten periodvis, utifrån
den period som placeringsberättigad har valt. Skandia
bestämmer dock vid vilken tidpunkt fondbytet görs. Den
första rebalanseringen sker dock så snart det är möjligt efter
placeringsberättigads val och det andra rebalanseringstillfället infaller vid därefter närmaste fasta tidpunkt. Skandia
åtar sig att från den avtalade tidpunkten – under en i avtalet
bestämd period – upprätthålla den procentuella fondfördelningen mellan de fonder som gäller vid placerings
berättigads senaste fondval. Placeringsberättigad kan när
som helst genom skriftligt meddelande till Skandia eller på
Skandias hemsida ändra period för när Rebalansering ska
ske eller avbryta avtalad Rebalansering. Skandia förbehåller
sig också rätten att under försäkringstiden ändra eller avsluta Rebalansering. Om placeringsberättigad gör ett fondbyte
under tiden då Rebalansering gäller, kommer den nya fördelningen att ligga till grund för Rebalanseringen. Om placeringsberättigad för framtida inbetalningar har gjort ett
annat fondval än det fondval som gäller för befintligt fondinnehav k ommer Rebalansering ske till det fondval som
gäller för framtida inbetalningar. Om placeringsberättigad
valt Placeringsplan Exit upphör Rebalanseringen när Placeringsplan Exit börjar gälla. Även med Rebalansering står
försäkringstagaren, den försäkrade eller annan som är berättigad till ersättning från försäkringen själv fullt ut risken för
värdeförändringar på de fondandelar som är knutna till
försäkringsavtalet.

8. Fondbyten för utlandsbosatta
Försäkringstagare, annan placeringsberättigad eller den som
handlar på uppdrag av någon som är placeringsberättigad
och som har för avsikt att bosätta sig i vissa länder, för närvarande USA, Japan, Australien eller Kanada, är skyldig att
informera Skandia om bosättningen innan utflytt. Sedan
utflytt skett upphör möjligheten att byta fonder omedelbart.
Den som flyttar ska beredas tillfälle att innan utflytt sker
bestämma vilken placering som ska gälla så länge bosättning pågår i aktuella länder. För det fall någon överenskommelse om fondplacering inte kommer till stånd eller om
Skandia inte får information om bosättningen före utflytt,
kommer senast valda placering att gälla så länge bosättning
pågår i aktuella länder. Försäkringstagaren eller annan placeringsberättigad har dock möjlighet att begära att inne
havet ska säljas. Försäkringskapitalet placeras då i en fond
med låg eller medelstor risk som bestäms av Skandia. Om
premiebetalning pågår kommer alltid premierna att placeras
i fonden med låg eller medelstor risk så länge bosättning i
nämnda länder pågår. Rätt att åter beordra handel av värdepapper gäller så snart anmälan inkommit till Skandia om ny
bosättning i Sverige eller annat land än ovan nämnda. Försäkringstagare eller annan placeringsberättigad som har
kvar sin bosättning i Sverige och som har lämnat fullmakt
till någon annan som bosätter sig i ovan nämnda länder kan
återkalla fullmakten genom att informera Skandia om att
dennes rätt att byta fonder har upphört.

7. Skandias rätt att omplacera fondandelar utan
försäkringstagarens medgivande
Skandia förbehåller sig rätten att stänga en fond för ytter
ligare premier och/eller fondbyten, när fonden inte mot
svarar de kvalitetskrav, till exempel avseende förvaltning,
som Skandia ställer i sin urvalsprocess eller om andra
omständigheter gör att Skandia bedömer sådan åtgärd
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Exempel på andra omständigheter kan vara:
• Fonden ska stängas eller fusioneras.
• Fonden stängs för nya insättningar.
• Fonden likvideras på order av förvaringsinstitutet
eller tillsynsmyndighet.
• Fonden byter placeringsinriktning
Skandia förbehåller sig även rätten att av samma skäl utesluta en fond ur sortimentet. Innestående medel i stängd
eller utesluten fond placeras då i likvärdig fond. Om det
inte finns någon likvärdig fond placeras medlen i första
hand i en fond med likvärdig risknivå och i andra hand i en
kort räntefond i avvaktan på att försäkringstagaren ger
Skandia direktiv om fondval.
Skandia informerar försäkringstagaren normalt inom två
till tre veckor innan en fond stängs eller utesluts ur sortimentet. Undantaget är fonder som stängts utan att Skandia
har haft kännedom om detta. I dessa fall informeras kund
snarast möjligt.

I. Ansvar vid fondhandel m.m.
Om en transaktion, till exempel ett fondval, fondbyte eller
återköp, omfattar fond som inte kan omsättas, till exempel
på grund av att fonden inte är öppen för handel, kan det
medföra att handel inte kan ske i någon fond förrän samt
liga fonder i transaktionen åter kan omsättas. Skandia förbehåller sig rätten att i sådant fall genomföra handelsorder
eller placeringsanvisning på sätt som Skandia vid var tid
bestämmer. Försäkringstagaren, den försäkrade eller annan
som är berättigad till ersättning från försäkringen står själv
fullt ut risken för fondandelarnas värdeförändring till dess

samtliga fonder åter kan omsättas.
Den placeringsberättigade eller försäkringstagaren är
skyldig att vid placering av premie eller vid omplacering,
inom 30 dagar från tidpunkten för fondplaceringsanvis
ningen, kontrollera via Skandias kundservice eller på annat
sätt, t.ex. via Internet, att placeringen är genomförd i enlighet med lämnad anvisning. Eventuella fel eller brister ska
påtalas för Skandia inom skälig tid, dock inom 30 dagar
från det att placeringsberättigad eller försäkringstagare känt
till eller borde ha känt till eventuellt fel.
Om sådan kontroll inte gjorts eller om eventuella fel eller
brister inte påtalats enligt ovan förlorar den placeringsberättigade, försäkringstagaren, den försäkrade eller annan person, rätten att begära ersättning eller begära andra åtgärder
från Skandia. Om det föreligger särskilda skäl till att placeringsberättigad eller försäkringstagare inte har haft möjlighet till att kontrollera placeringen inom 30 dagar, utför
Skandia en prövning av ärendet.
Skandia svarar inte för ekonomisk förlust som kan drabba
försäkringstagaren när handel i berörd fond inte kan genomföras på grund av föreskrifter i fondbolagens bestämmelser.

J. Avgifter och kostnader
Skandia tar ut en riskpremie för de försäkringar som vid
dödsfall ger ersättning utöver fondvärdet. Uttaget görs
genom att Skandia säljer av erforderligt antal av försäkringens fondandelar.
I de fall premiebefrielseförsäkring finns tas avgiften för
denna risk ut genom försäljning av fondandelar eller genom
avdrag från den inbetalda premien innan den investeras.
För att täcka driftskostnader tas avgifter ut genom försäljning av fondandelar eller genom avdrag från den inbetalda
premien innan den investeras.
Vid återköp har Skandia rätt att ta ut en återköpsavgift.
Återköpsavgiften minskar totalt utbetalt belopp.
Vid försäkringens tecknande lämnas information om
respektive avgifts storlek som gäller vid tidpunkten för försäkringens tecknande. Försäkringen belastas med vid var
tid gällande avgifter. De aktuella avgifterna framgår av
Skandias vid var tid gällande regler och priser som kan
fås från Skandias kundservice. Nivån på avgifter och sättet
att ta ut avgifter på är inte bestämda i avtalet och kan därmed variera under avtalstiden. Andra avgiftstyper än ovan
angivna kan förekomma. Information lämnas i så fall alltid
till berörda försäkringstagare.

K. Skatt
Skandia betalar årligen avkastningsskatt enligt vid var tidpunkt gällande lagregler. Skatten baseras på en schablonmässigt beräknad avkastning och betalas oavsett om värdet
på tillgångarna har ökat eller minskat. Skandia tar ut kostnaden för skatten från försäkringskapitalet genom att sälja
det antal fondandelar som behövs.

L. Ändring av försäkring
Försäkringstagaren kan i regel ändra till exempel försäkringsform, avtalstid och i vissa fall även dödsfallsbelopp.
Premiebefrielseförsäkring kan nytecknas om villkor i E.1
uppfyllts eller annulleras på redan befintlig försäkring.

Försäkringstagaren måste ansöka skriftligt hos Skandia
om ändringen. Ändringen sker enligt de regler som gäller
för Skandia vid ändringstillfället. Vissa typer av ändringar
förutsätter godkänd hälsoprövning. Om sådan ändring av
försäkringsavtalet begärs som innebär att ändringen måste
genomföras i två steg med fondhandel under flera dagar,
ansvarar inte Skandia för den kursförlust som eventuellt blir
följden.
Försäkringstagaren kan när som helst säga upp premiebetalningen till försäkringen vid avtalad löpande premie.
Avslutad premiebetalning kan få påverkan på försäkringens
omfattning.
Till den del en fond eller fondval saknas eller framstår
som oklart vid ändring av försäkring kommer försäkringens
värde att placeras i en av Skandia bestämd fond med låg
eller medelstor risk till dess det står klart för Skandia vilket
fondval som gäller.
1. Inskränkningar i förfoganderätten
Försäkringstagaren får inte förfoga, t.ex. överlåta eller pantsätta enbart ett visst moment i försäkringen d.v.s. enbart
dess riskdel eller dess spardel.
2. Överlåtelse av försäkring
Skandia förbehåller sig rätten att identifiera mottagaren av
överlåten försäkring senast i samband med att överlåtelsen
fullgörs.

M. Återköp
Ett återköp innebär att Skandia köper tillbaka försäkringsavtalet helt eller delvis innan det löper ut.
Vid ett helt återköp utbetalas försäkringens aktuella värde
minskat med upplupna avgifter och avkastningsskatt samt
den eventuella återköpsavgiften.
En kapitalförsäkring kan återköpas när som helst under
försäkringstiden med de undantag och begränsningar som
anges i detta avsnitt, om inte annat anges i försäkrings
brevet. En förutsättning är alltid att det ska vara möjligt att
medge återköp med hänsyn till försäkringens art.
Återköp kan endast ske efter en godkänd hälsoprövning
om inte Skandia medger annat. Om försäkringen är försedd
med oåterkalleligt förmånstagarförordnande kan återköp
endast ske efter samtycke av förmånstagaren.
I de fall återköpet avser en försäkring där dödsfallsbeloppet är mindre än försäkringens fondvärde, medges återköp
till högst ett belopp som motsvarar dödsfallsbeloppet.
Försäkringstagaren har inte rätt att efter återköp av en livförsäkring med sparmoment fortsätta försäkringen som ren
riskförsäkring om Skandia inte särskilt medger det.
1. Återköpsavgift
Skandia har rätt att ta ut en återköpsavgift som minskar
utbetalningen.
2. Partiellt återköp
Vid återköp av endast en del av försäkringen har försäkringstagaren rätt att välja från vilka fonder andelar ska säljas. Saknas sådant direktiv ska Skandia sälja enligt samma
proportionella fördelning på olika fonder, som gäller för
fondvärdet vid återköpstillfället. Om kvarstående fondvärde
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efter partiellt återköp skulle understiga den minimigräns
som Skandia vid var tid tillämpar har Skandia rätt att återköpa hela försäkringen.

finns och i andra hand sambo.
Med barn avses den försäkrades barn med fördelning efter
vad som gäller i fråga om arvsrätt efter den försäkrade.
Med arvingar avses de som har rätt att ta arv efter den
försäkrade enligt arvsrättens regler. Om arvingar saknas
sker utbetalning till Allmänna Arvsfonden.

3. Försäljning av fondandelar
Skandia förbinder sig att göra den försäljning av fondandelar, som behövs för att genomföra återköpet, så snart det är
möjligt efter det att det står fullständigt klart för Skandia att
återköpet kan genomföras i enlighet med återköpsbegäran.
Tidpunkten för försäljningen beror bland annat på fondens
öppettider, handelsdagar, eventuella helgdagar eller andra
omständigheter som påverkar när försäljning kan utföras.

Förmånstagarförordnande där försäkringstagare och
försäkrad inte är samma person
Följande förordnande gäller vid försäkringstagarens dödsfall om inget annat skriftligt förordnande meddelats
Skandia.
Om försäkringstagaren och den försäkrade avlider samtidigt, inträder försäkringstagarens arvingar som förmånstagare till utfallande belopp. Om försäkringstagaren avlider
före den försäkrade ska den försäkrade inträda som försäkringstagare. Om denne därefter avlider utan att ha gjort nytt
förmånstagarförordnande, ska utbetalning ske till den försäkrades arvingar.
Med arvingar avses de som har rätt att ta arv efter den
försäkrade/försäkringstagaren enligt arvsrättens regler. Om
arvingar saknas sker utbetalning till Allmänna Arvsfonden.

N. Utbetalning och räntebestämmelser
Utbetalning från kapitalförsäkringen kan antingen ske som
ett engångsbelopp eller som en periodisk utbetalning.
Avtalad fondförvaltning fortsätter under den eventuella
utbetalningstiden. Utbetalningsbeloppens storlek kan
variera bland annat beroende på fondernas kursutveckling.
Den som begär utbetalning ska kunna styrka sin rätt till
beloppet. Vid utbetalning på grund av dödsfall ska de handlingar och övriga upplysningar som Skandia anser vara av
betydelse för bedömningen av sin ansvarighet insändas utan
kostnad för Skandia.
Utbetalning av försäkringsbelopp – eller återbetalning på
grund av premiebefrielse – ska ske inom en månad efter det
att rätt till utbetalning uppkommit och Skandia fått alla
erforderliga handlingar. Om försäkringen kompletterats
med ett dödsfallsskydd via kapitalförsäkring utbetalas
istället ett försäkringsbelopp enligt vad som sägs i Döds
fallsskydd Fondförsäkring, Försäkringsvillkor Skandia
Link.
Skandia förbehåller sig rätten att kontrollera identiteten
av förmånstagare senast i samband med utbetalning av försäkringsersättning. Försäkringsersättningen utbetalas till en
förmånstagare först efter det att identiteten av förmånstagaren kontrollerats.

Förmånstagarförordnande där försäkringstagaren är en
juridisk person
En kapitalförsäkring som ägs av en juridisk person saknar
förmånstagarförordnande.

1. Generella förmånstagarförordnande
För kapitalförsäkring gäller följande förordnande om inget
annat skriftligt förordnande meddelats Skandia, under förutsättning att försäkringen innehåller efterlevandeskydd och
att försäkringstagaren är myndig.
Förmånstagarförordnande där försäkringstagare och försäkrad är samma person
Förmånstagare är den försäkrades make/sambo. Om sådan
inte finns, den försäkrades barn. Om sådana inte finns, den
försäkrades arvingar. Om en förmånstagare helt eller delvis
avstår från sin rätt, inträder den eller de enligt förordnandet
därnäst berättigade i den avståendes ställe.
Med make avses den person med vilken den försäkrade
var gift vid tidpunkten för dödsfallet. Förordnande till make
ska anses vara förfallet om mål om äktenskapsskillnad mellan makarna då pågick. I uttrycket make innefattas även
registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap.
Med sambo avses den person med vilken den försäkrade
sammanbodde vid tidpunkten för dödsfallet enligt
sambolagen.
Med make/sambo avses i första hand make om sådan

2. Annat förmånstagarförordnande
Om försäkringstagaren önskar en annan fördelning än vad
som ovan angivits ska denne genom ett egenhändigt undertecknat meddelande till Skandia ange vilka som ska vara
förmånstagare.
För kapitalförsäkring finns inga begränsningar för vem
eller vilka som kan vara förmånstagare. För en kapitalförsäkring som ägs av en juridisk person får förmånstagarförordnande inte avges.
Om samtliga förmånstagare på en kapitalförsäkring saknas enligt valt förmånstagarförordnande tillfaller utfallande
belopp försäkringstagarens dödsbo, om sådan utbetalning är
möjlig enligt försäkringsavtalet.
I samband med att en försäkring överlåts till annan ägare
förfaller ett förmånstagarförordnande, som inte är oåterkalleligt, om inte annat särskilt avtalats. Det generella förmånstagarförordnandet kommer då att gälla om inget annat
skriftligt förordnande meddelas Skandia.
3. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter
Om utbetalning begärs på grund av den försäkrades död
eller sjukdom och det med hänsyn till dödsorsaken, sjukdomsorsak eller något annat finns anledning att utreda om
någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet
varit oriktig eller ofullständig, har dock Skandia ingen skyldighet att betala ut försäkringsbeloppet förrän en månad har
förflutit efter det att en sådan utredning avslutats.
4. Utbetalning av låga värden
Om fondvärdet vid utbetalningens början uppgår till högst
den minimigräns som Skandia vid var tid tillämpar sker
utbetalning i form av ett engångsbelopp. Om fondvärdet är
större men terminsbeloppet understiger en procent av
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g ällande prisbasbelopp, ändras utbetalningsterminen till den
längre termin – dock längst helår – som krävs för att terminsbeloppet ska överstiga denna gräns.
5. Försäljning av fondinnehav
Om utbetalning ska ske på grund av att avtalad utbetalningstidpunkt enligt försäkringsavtalet har uppnåtts, förbinder sig Skandia att genomföra försäljning av fondinnehav så
snart det är möjligt efter denna tidpunkt. Om det vid sådan
försäljning krävs en utredning kan utbetalning dock verkställas först efter det sådan utredning avslutats.
6. Dröjsmål
Utbetalning av försäkringsbelopp ska ske senast en månad
efter det att rätt till utbetalning uppkommit och den som gör
anspråk på beloppet fullgjort vad som åligger honom enligt
punkt N. Om utbetalning sker senare än vad som sagts ovan
betalar Skandia dröjsmålsränta med den procentsats som
fastställs enligt reglerna i räntelagen.
Oavsett om dröjsmål föreligger eller inte betalar Skandia
ränta på försäkringsbelopp och återköpsbelopp som har förfallit till betalning men som därefter kvarstår i Skandias förvaltning mer än en månad. Beloppet förräntas med den räntesats som Skandia vid varje tidpunkt tillämpar i sådana
fall. Sådan ränta betalas inte om räntegottgörelsen för försäkringsbelopp som hänför sig till ett och samma för
säkringsfall understiger en halv procent av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för utbetalningen. Räntan
avräknas i förekommande fall från dröjsmålsräntan. För
säkringsbeloppet är den ersättning som betalas vid avtalad
utbetalningsålder eller vid den försäkrades dödsfall. Åter
köpsbelopp anses ha förfallit till betalning den dag Skandias
ansvar enligt försäkringsavtalet upphört.

O. Preskription av rätten till
försäkringsskydd
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om den som gör anspråk på ersättning inte
väcker talan mot Skandia inom tio år från tidpunkten när
rätten till ersättning inträdde enligt försäkringsavtalet. Den
som framställt sitt anspråk till Skandia inom tio år, har dock
alltid minst sex månader på sig att väcka talan från den dag
Skandia har meddelat ett slutligt ställningstagande till
anspråket. Om ersättningen är periodisk gäller dessa regler
varje ersättning för sig. Om ersättningen är periodisk gäller
dessa regler varje ersättning för sig.

P. Bevakning av panthavares rätt m.fl.
Skandia åtar sig bevakning av registrerad panthavares rätt
endast vid försäkring som medför rätt till återköp.
1. Underrättelse om uppsägning
Om den försäkrade, panthavaren eller förmånstagaren enligt
ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande begär det, ska
Skandia lämna en underrättelse om att försäkringen sagts
upp p.g.a. dröjsmål med betalningen. En förutsättning för
underrättelsen är att mottagarens adress är känd. Skandia
har rätt att ta ut en avgift för denna service.

Q. Inskränkningar i försäkringens giltighet
Vid självmord, särskilt riskfylld verksamhet, krig, politiska
oroligheter, atomkärnprocess samt särskilda sjukdomar gäller särskilda nedan angivna bestämmelser beträffande försäkringens giltighet. Om försäkringen enligt dessa bestämmelser inte gäller vid dödsfall, föreligger ändå rätt till
försäkringens fondvärde, dock inte mer än överenskommet
dödsfallsbelopp.
1. Självmord
Har den försäkrade begått självmord gäller försäkringen
endast om det gått mer än ett år från det att försäkringsavtalet ingicks. Vid kortare tid gäller försäkringen vid självmord
endast om det måste antas, att den tagits eller återupplivats
utan tanke på självmordet.
2. Särskilt riskfylld verksamhet
Försäkringen gäller inte för dödsfall som inträffat eller nedsatt arbetsförmåga som uppstått på grund av att den försäkrade är eller har varit verksam
a. som förare eller i övrigt tjänstgörande ombord vid militär
flygning, avancerad flygning eller yrkesmässig
provflygning
b. som stuntman, luftakrobat eller liknande
c. i yrkesmässig motorsport
d. i följande idrotter och har eller har haft inkomst av
denna: fotboll, amerikansk fotboll, rugby, bandy, innebandy, basketboll, handboll, ishockey eller utförsåkning.
e. i bergsklättring
f. i dykning (avseende större djup än 30 m, ensamdykning,
vid avsaknad av ytorganisation eller is-, vrakeller
grottdykning)
g. i kampsport, boxning, brottning, kick- eller thaiboxning
eller liknande
h. i ”extrema” sporter, ”äventyrssporter” eller deltagande i
expedition av ”äventyrskaraktär”
i. i särskild riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt eller
liknande
j. i yrkesmässig motorsport
k. i följande idrotter och har eller har haft inkomst av
denna: fotboll, amerikansk fotboll, rugby, bandy,
innebandy, basketboll, handboll, ishockey eller
utförsåkning.
3. Krigstillstånd i Sverige
Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning ifråga
om Skandias ansvarighet och rätt att ta ut tillläggspremie
(krigspremie).
4. Deltagande i främmande krig eller i politiska
oroligheter utom Sverige
Försäkringen gäller inte vid dödsfall som inträffar då den
försäkrade deltar i krig vilket inte sammanhänger med
krigstillstånd i Sverige, eller i politiska oroligheter utom
Sverige.
Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall som inträffar
inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara
beroende av kriget eller oroligheterna.
Deltagande i militärt FN-uppdrag räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter.
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5. Vistelse utom Sverige vid krig eller
krigsliknande politiska oroligheter
Innan tre år förflutit från det försäkringen trädde i kraft,
gäller försäkringen inte vid dödsfall som kan anses vara
beroende av krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller av krigsliknande politiska oroligheter
och som inträffar då den försäkrade, utan att deltaga i kriget
eller oroligheterna, vistas utom Sverige i område där sådana
förhållanden råder. Under de tre första försäkringsåren
gäller försäkringen inte heller vid dödsfall som inträffar
inom ett år efter sådan vistelse och som kan anses vara
beroende av kriget eller oroligheterna. Utbryter krig eller
oroligheter medan den försäkrade vistas i området gäller
inskränkningen inte under de tre första månaderna därefter.

Om en ändring görs meddelar Skandia det till försäkringstagaren eller annan ersättningsberättigad som berörs av
ändringen. En ändring som kan anses vara obetydlig eller
till fördel för försäkringstagaren får genomföras utan att
särskild information ges.
Ändringarna kommer att få verkan tidigast vid slutet av
en premieperiod när det är avtalad löpande premiebetalning
eller en månad efter det att Skandia sände meddelande om
den. Tvingande ändringar på grund av lagstiftning annan
författning eller myndighetsbeslut får verkan senast vid den
tidpunkt som anges i regelverket eller beslutet.
2. Uppsägning
Skandia har vid dröjsmål med premiebetalningen rätt att
säga upp försäkringen för att upphöra eller för begränsning
av Skandias ansvar på det sätt som framgår av punkten C.
Om försäkringstagaren eller den försäkrade åsidosatt den
upplysningsplikt som behandlas i punkten A har Skandia på
det sätt som regleras i lag rätt att säga upp försäkringen för
att upphöra för ändring.

6. Begränsningar i försäkringsskyddets
omfattning vid vissa sjukdomar
Sjukdomar som påvisas under de första 24 månaderna
Rätt till premiebefrielse finns inte vid nedsatt arbetsförmåga
som kan anses ha orsakats av nedan angivna sjukdomar
eller sjukdomar/symtom som har ett medicinskt samband
med dessa. Denna inskränkning blir tillämplig i de fall sjukdomen/ diagnosen påvisats av läkare inom 24 månader räknat från den tidpunkt försäkringen börjat gälla enligt punkt
B.
Följande sjukdomar/diagnoser omfattas inte av
försäkringen under de första 24 månaderna
– depressiva tillstånd
– stressrelaterade tillstånd
– ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg,
leder och muskler
– fibromyalgi

S. Force majeure m.m.
Skandia ansvarar inte för skada till följd av stridsåtgärd i
arbetslivet, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller
annan omständighet varöver Skandia inte råder och inte heller för annan skada om Skandia förfarit med normal
aktsamhet.

När den försäkrade varit besvärsfri från ovanstående sjukdom/diagnos i mer än 36 månader räknat från senaste sjukdomstillfälle, finns inte någon begränsning i rätten till
ersättning vid nedsatt arbetsförmåga enligt ovan.

R. Skandias rätt att ändra villkoren och att
säga upp försäkringsavtalet
1. Villkorsändring
Skandia har rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet
under försäkringstiden om det behövs på grund av försäkringens art eller någon annan särskild omständighet som till
exempel vid påtagligt förändrade förutsättningar i omvärlden som påverkar möjligheterna att ge ett visst försäkringsskydd. En ändring får inte ske därför att ett försäkringsfall
har inträffat eller för att den försäkrades hälsa har
försämrats.
Ändringar får göras under försäkringstiden i den utsträckning det krävs för att uppfylla kravet på god försäkringsstandard när förutsättningarna för avtalet förändras. Det
kravet innebär att Skandia måste ha kontroll över försäkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker samt upprätthålla en skälig prissättning.
Ändringar kan också behöva göras om det krävs på grund
av ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad til�lämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets beslut.
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T. Hantering av klagomål

EU:s plattform för tvistlösning online
https://ec.europa.eu/odr/

Vid klagomål ska i första hand den person som handlagt
ärendet kontaktas, eller Skandias kundservice. Efter Skandias beslut kan Skandias klagomålsutredare pröva ärendet
och granska handläggning och beslut i olika frågor. Ärenden som önskas prövade av Skandias klagomålsutredare
lämnas skriftligt via brev till Skandia, Klagomål, R809,
106 37 Stockholm eller via mejl till klagomal@skandia.se.

Hos kundservice och på www.skandia.se/kontakta-skandia/
klagomal finns ytterligare information om andra vägar för
prövning.

Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumentverket ger
allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor.
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.konsumentverket.se
Hallå Konsument
Telefon: 0771-525 525
www.hallakonsument.se
Det finns även möjlighet att få saken prövad genom en
alternativ tvistlösningsnämnd. En tvist som gäller försäkring kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden och om
det handlar om försäkringsmedicinska frågor, av Personförsäkringsnämnden. Om tvisten rör en produkt eller tjänst
som är köpt online finns även möjligheten att lämna in klagomålet via EU:s plattform för tvistlösning online. Via
plattformen vidarebefordras klagomålet till den valda alternativa tvistlösningsnämnden och hela processen hanteras
online via plattformen. En tvist kan också prövas av allmän
domstol. Finns en rättsskyddsförsäkring, vilket ofta ingår i
hemförsäkringen, kan denna försäkring ofta ersätta
advokatkostnader.
Allmänna reklamationsnämnden
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se
Personförsäkringsnämnden
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Postadress: Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104
50 Stockholm
Telefon: 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se/PFN/

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 502017-3083
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Om dina personuppgifter
Hur vi hanterar dina personuppgifter beror på vilka produkter du har hos oss. Det kan handla om uppgifter som du
lämnar till oss för din egen eller för någon annans räkning
när du öppnar ett konto eller ansöker om en försäkring, eller
som du lämnar under affärsförbindelsens gång. Ibland
behöver vi även behandla information om din hälsa, fackliga tillhörighet eller privatekonomi, för att kunna bedöma
om du till exempel kan få en viss försäkring eller ett lån.
All information behandlas konfidentiellt och skyddas
med tekniska lösningar och höga krav på våra medarbetare.
Din personliga integritet är viktig för oss. Vi samlar inte
in fler uppgifter om dig än vad som behövs och behandlar
dem bara om vi har rätt till det.
På www.skandia.se/personuppgifter hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur
du utövar dina rättigheter.

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 502017-3083
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