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Obligatoriskt gruppförsäkringsvillkor – Livskydd för
ICA Banken Topplån


Februari 2014

I detta villkor redovisas innehållet i det försäkringsskydd som ICA Banken har förmedlat till de
kunder som har anslutits till försäkringsskyddet
genom ansökan eller på annat sätt.
Om Du har frågor kring försäkringen eller vill
beställa en skadeanmälan kan du kontakta
ICA Banken på 033-47 47 90. Skadeanmälan hittar du på icabanken.se.
Du har rätt att till ICA Banken förklara att du
vill avstå från försäkringen genom att kontakta
ICA Banken enligt ovan.

Allmänna villkor
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1. Förutsättning för meddelande och giltighet
av försäkring
Försäkring kan tecknas av dig som:
• 	 är bosatt i Sverige
• 	 har ansökt om lån med medföljande försäkring
och erhåller skriftligt besked om att lån och
försäkring har meddelats
• 	 har fyllt 18 år men inte 61 år
• inte har kännedom om existerande sjukdom,
sjukdomstillstånd eller skada

2. Vad omfattas av försäkringsskyddet och
var gäller försäkringsskyddet?
Dödsfall som inträffar i Sverige eller utomlands.

3. När gäller försäkringsskyddet?
När försäkringsfall som beskrivs under punkten 12
inträffar under försäkringsperioden.

4. Försäkringsperiod
Försäkringsskyddet börjar gälla vid tidpunkten
för försäkringens ikraftträdande (se under punkt
1) under förutsättning att lånets månadskostnad
betalas senast på förfallodagen.
Försäkringsskyddet gäller för en (1) månad i taget
och förnyas automatiskt från månad till månad
om det inte har:
– Sagts upp av Försäkringsgivaren eller,
– Upphört i enlighet med att:
• Kreditavtalet upphört på grund av uppsägning
eller annan grund eller om ett beslut om
skuldsanering för den försäkrade vunnit laga
kraft.
• Den försäkrade fyllt 61 år.
• Den försäkrade går i Pension.
Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att inte
erbjuda efterskydd eller fortsättningsförsäkring
till den Försäkrade på grund av försäkringens art
i enlighet med vad som anges i 19 kap.16 §, 2st
Försäkringsavtalslagen (2005:104) FAL.

5. Premie
Premien för försäkringen betalas för den försäkrades räkning av ICA Banken.

6. Skadeanmälan
Vid dödsfall skall anmälan lämnas så snart som
möjligt av företrädare för dödsboet dock senast
inom tre (3) år från dödsfallet.

7. Ändring av villkoren
Försäkringsgivaren har rätt att ändra villkoren för
försäkringen. De nya försäkringsvillkoren börjar
gälla trettio (30) dagar efter det att ett skriftligt
meddelande om ändringen skickades till den
försäkrade.

8. Avanmälan och uppsägning
Den Försäkrade har rätt att genom anmälan
till ICA Banken förklara att denne vill avstå från
försäkringen genom att kontakta ICA Banken
enligt ovan.
8.1 Din rätt att säga upp försäkringen
Du kan säga upp försäkringen när som helst med
omedelbar verkan eller från den tid du anger.
De första 30 dagarna av försäkringens giltighetstid kan försäkringen sägas upp via telefon
- detta är din ångerrätt. Annan uppsägning gör
du skriftligen till ICA Banken, 504 82 Borås,
tel 033 – 47 47 90.
8.2 Försäkringsgivarens rätt till uppsägning
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet till uppphörande vid försäkringsperiodens utgång, angiven i punkt 4 ovan.
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp avtalet
om försäkringsgivaren dessförinnan har meddelat dig att du är i dröjsmål med betalning
av premien. Om försäkringsgivaren säger upp
försäkringen på grund av utebliven premiebetalning ska ett meddelande om uppsägning skickas
till dig. Uppsägningen får verkan 30 dagar efter
att försäkringsgivaren skickat ett sådant meddelande till dig såvida inte premien betalas inom
denna tid.
Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att inte
erbjuda vidare återupplivning till dig på grund av
försäkringens art enligt Försäkringsavtalslagen
(SFS 2005:104).

aktigheter eller önskar få ytterligare information om behandlingen kan Genworth Financial
eller ICA Banken AB kontaktas på adress:
Personuppgiftsansvarig, Genworth Financial, Box
7439, 103 91 Stockholm eller Personuppgiftansvarig,
ICA Banken, 171 93 Solna.

12. Dödsfall
Ersättningsbelopp:
Ett belopp lika med den försäkrades Utstående
skuld till ICA Banken enligt Kreditavtalet vid
tidpunkten för dödsfallet upp till maximalt
200 000 kr. Om försäkring har beviljats för
två låntagare utgår ersättning vid försäkringsfall
med 50 % per person. Ersättning betalas inte
avseende eventuella kravavgifter eller dröjsmålsränta.
Omfattning:
Dödsfall

10. Lagval

Undantag:
• Dödsfall som beror på självmord inom ett
(1) år från Kreditavtalets tecknande, dock är
Försäkringsgivaren ersättningsskyldig om försäkringen tecknades utan tanke på självmord.
• Sjukdom eller skada som leder till dödsfall och
som var känd eller som den försäkrade borde
ha känt till under tolv (12) månader närmast före
försäkringens tecknande eller som den försäkrade har fått eller sökt råd eller behand-ling för
hos läkare under tolv (12) månader närmast före
försäkringens tecknande.
• Dödsfall som beror på deltagande i krig eller
politiska oroligheter utanför Sverige.
• Dödsfall som beror på alkohol, läkemedels –
och narkotika missbruk eller annan självförvålad kroppsskada eller egen brottslig handling
• Dödsfall som beror på att den försäkrade
deltagit i professionell sport, idrotts-, äventyrs-,
expeditions-, bergsklättrings-, eller annan riskfylld sysselsättning (d v s alla former av dykning,
fallskärmshoppning, skärmflyg, boxning, kampsport och motorsport) eller annat dödsfall som
inte kan anses som motions – eller fritidssysselsättning i normal omfattning eller intensitet.

Tvister skall avgöras i svenskt forum med tillämpning av svensk rätt.

Ersättningsregler:

9. Allmänna begränsningar
Försäkringsskyddet omfattar inte:
– Skada som har samband med krig, krigsliknande tillstånd, inbördeskrig, revolution,
terroristattacker eller uppror.
– Skada som har samband med atomkärnprocess, t ex kärnklyvning, kärnsammanslagning eller radioaktivt sönderfall.
– Kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga.

11. Samtycke enligt Personuppgiftslagen
(1998:204) m m
Med personuppgifter menas sådana personuppgifter om dig som du eller någon annan tillhandahållit Genworth Financial, Genworth Financial
närstående bolag inom EU/EES eller ICA Banken.
Med personuppgifter avses även ditt personnummer och uppgifter om din hälsa.
Du lämnar härmed ditt samtycke till:
• att Genworth Financial, Genworth Financial närstående bolag samt ICA Banken behandlar personuppgifter i syfte att administrera försäkringen
samt i syfte att marknadsföra sina tjänster till
den försäkrade. Med ”administration” av försäkringen menas bland annat försäkringsgivning,
behandling, skadereglering och förebyggande av
bedrägeri. Med ”behandlar” avses varje åtgärd
eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk
väg eller inte, t ex insamling, registrering, lagring,
ändring eller utlämnande av personuppgifterna
till tredje part,
• att försäkringsbolag eller allmän försäkringskassa
lämnar information som Genworth Financial
anser nödvändig för att bedöma försäkringsfall.
Om felaktigheter förekommer i Personuppgifterna och du önskar rättelse av sådana fel-

För att ersättning skall lämnas på grund av dödsfall måste Försäkringsgivaren få en kopia av ett
dödsfallsintyg. Dödsboet eller dess företrädare
måste även förse Försäkringsgivaren med de
dokument och uppgifter i övrigt som skäligen
kan begäras beträffande alla omständigheter av
betydelse för att kunna ta ställning till rätten till
ersättning.
Ersättning betalas med ett engångsbelopp till
anvisat konto i ICA Banken.

13. Definitioner
Fullt arbetsför innebär att den försäkrade kan
fullgöra ett vanligt arbete utan inskränkningar
och att den försäkrade inte uppbär sjukpenning,
sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension.
Försäkringsgivare enligt dessa villkor är Financial
Assurance Company Limited enligt punkt 15.
Genworth Financial avser Försäkringsgivaren
enligt punkt 15.
Egenföretagare innebär att den försäkrade
har sin huvudsakliga inkomst från näringsverksamhet för vilken den försäkrade innehar
F-skattsedel eller från fåmansföretag i vilket den
försäkrade är företagsledare.
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Kreditavtal och Låneavtal innebär den försäkrades Kreditavtal med ICA Banken till vilket försäkringsskyddet är kopplat.
Med Pension menas att den försäkrade går i
ålderspension.
Utestående skuld är det belopp som utgör den
aktuella skulden. Vid dödsfall är den utestående skulden den skuld som belastar krediten
dagen närmast före dödsfallet upp till maximalt
200 000 kronor.

14. Om du inte är nöjd
Om Du inte är nöjd med handläggningen av försäkringen kontakta gärna:
• Försäkringsgivaren hos Kundombudsmannen
Genworth Financial, Box 7439, 103 91 Stockholm,
tel 08-502 520 71, kundombudsman@genworth.com och begär rättelse; eller
• Konsumenternas Försäkringsbyrå,
tel. 08-22 58 00, för råd och anvisningar; eller
• Allmänna Reklamationsnämnden,
tel. 08-508 860 00; eller
• Väck talan i allmän domstol.
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15. Försäkringsgivare
Försäkringsgivare enligt dessa villkor är Financial
Assurance Company - Sweden, org.nr. 516403-5551
(registrerat i Bolagsverkets register) svensk filial till
Financial Assurance Company Limited, UK. Det
utländska bolagets adress är, Building 11, Chiswick
Park, Chiswick High Road, London W4 5XR, England.
Bolaget är auktoriserat och reglerat av the Prudential
Regulation Authority som allmän tförsäkringsbolag
(general insurance company) och reglerat av the
Financial Conduct Authority i Storbritannien samt
under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.
Försäkringsgivaren bedriver sin verksamhet under
”Genworth Financial”, ett varumärke tillhörigt
Försäkringsgivaren. Adress: Genworth Financial, Box
7439, 103 91 Stockholm,
kundservice@genworth.com tel 08-502 520 71.

