Trygghetsförsäkring
Försäkringsinformation – oktober 2020

Det här informationsbladet innehåller en kortfattad beskrivning av trygghetsförsäkringen.
Mer information och fullständiga försäkringsvillkor hittar du på vfsco.se/trygghet. Till grund för
skadereglering används alltid de fullständiga villkoren. Trygghetsförsäkringen är en obligatorisk
gruppförsäkring som kan lämna ersättning med högst 50 procent av försäkrad låneskuld eller
restvärde om en nyckelperson i verksamheten drabbas av medicinsk eller ekonomisk invaliditet
eller avlider till följd av ett olycksfall.

Nyckelperson och försäkrad är
– i enskild verksamhet – ägaren,
– i handelsbolag och kommanditbolag – samtliga ägare,
– i aktiebolag – samtliga som äger minst en femtedel av
aktierna i bolaget,
– verkställande direktör (VD).
Nyckelperson ska vid anslutningen till försäkringen
– ha fyllt 18 men ännu inte 65 år,

MEDICINSK INVALIDITET

Ersättningens storlek bestäms av graden av medicinsk
invaliditet och baseras på 50 procent av den aktuella
försäkrade låneskuldens/restvärdets storlek samt antalet
försäkrade nyckelpersoner hos låntagaren/leasingtagaren vid
tiden för försäkringsfallet.
EKONOMISK INVALIDITET OCH DÖDSFALL

Ersättningen baseras på 50 procent av den aktuella försäkrade
låneskulden/restvärdets storlek samt antalet försäkrade
nyckelpersoner hos låntagaren/leasingtagaren vid tiden för
försäkringsfallet.

– vara folkbokförd i Sverige samt vara försäkrad för
sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande
norsk eller dansk instans.

MOTTAGARE AV ERSÄTTNING

Försäkringsskyddets omfattning

Allmän information om försäkringen

Försäkringen omfattar medicinsk invaliditet, ekonomisk
invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall som inträffar
under försäkringstiden.

FÖRSÄKRINGSSKYDDETS GILTIGHET

Med medicinsk invaliditet menas en bestående
funktionsnedsättning på grund av olycksfallsskada.
Med ekonomisk invaliditet menas en hel och bestående
nedsättning av arbetsförmågan på grund av olycksfallsskada.
Med dödsfall menas att den försäkrade avlider inom tre år
från tidpunkten för olycksfallet.
Den lägsta låne- eller leasingskuld per avtal som kan
försäkras genom denna försäkring är 50 000 kronor. Högsta
försäkringsbara låne- eller leasingskuld är 3 000 000 kronor
per avtal. Den högsta sammanlagda försäkringsbara låneeller leasingskuld är 15 000 000 kr, oavsett hur många låneeller leasingavtal som ingåtts.

Ersättning
Trygghetsförsäkringen kan som högst ge ersättning med 50
procent av den försäkrade låneskulden eller, vid leasingavtal,
restvärdet. Den högsta ersättning som kan ges i ett och
samma skadefall är 7 500 000 kr.

Ersättning utbetalas till VFS och avräknas på återstående
låneskuld eller leasingåtagande till VFS.

Försäkringen gäller vid leasing från och med det att leasingtagaren mottagit och godkänt leasingobjektet och vid lån
från och med den dag avtal om lån ingås.
Försäkringsskyddet upphör att gälla då lån- eller leasingavtalet upphör, den försäkrade fyller 70 år, den försäkrade
upphör att vara nyckelperson eller den dag gruppavtalet/försäkringsavtalet upphör.
EXEMPEL PÅ UNDANTAG I FÖRSÄKRINGEN

Försäkringen gäller inte för följder av olycksfall som förvärrats
beroende på sjukdom, sjuklig förändring eller handikapp
som den försäkrade hade när olycksfallet inträffade eller
som tillstött senare. Försäkringen gäller heller inte för skada
som inträffar under deltagande i sport och idrott om den
försäkrade får ersättning eller sponsring med ett belopp som
överstiger 45 000 kr per år.
För samtliga undantag, se försäkringsvillkoren.
ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE M.M.

Försäkringen har inget återköpsvärde och kan varken
utmätas, överlåtas eller pantsättas.
GEMENSAMT SKADEANMÄLNINGSREGISTER

If äger rätt att registrera anmälda skador i anledning av denna
försäkring i ett skadeanmälningsregister som är gemensamt
för försäkringsbranschen (gsr).
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Gäller för nyckelpersoner

PRESKRIPTION

Den som har anspråk på ersättning förlorar sin rätt om
denne inte väcker talan inom tio år från tidpunkten när det
förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant
skydd inträdde. Har den ersättningsberättigade framställt
anspråk på ersättning till If inom den tid som anges ovan,
har denne alltid sex månader på sig att väcka talan sedan If
lämnat slutgiltigt besked i ersättningsfrågan.

Kontaktuppgifter
För frågor om villkor eller skadeanmälan, kontakta If:
TELEFON: 08-792 72 27
MEJL: sjukolycksfall@if.se
FÖRSÄKRINGSTAGARE OCH GRUPPFÖRETRÄDARE

VFS Nordic AB, org.nr 556579-1778, 418 79 Göteborg.
FÖRSÄKRINGSGIVARE

För livförsäkring: If Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0252,
106 80 Stockholm.
För övriga försäkringar: If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr.
516401-8102, 106 80 Stockholm.
Försäkringsgivarna är registrerade hos Bolagsverket
och står under svenska Finansinspektionens tillsyn
(Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm,
08-408 980 00, finansinspektionen@fi.se, fi.se). If står även
under Konsumentverkets tillsyn vad gäller marknadsföring
och reklam (Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad,
0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se,
konsumentverket.se).
If tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om
försäkringsdistribution.
Ifs anställda, som säljer försäkring, erhåller en fast månadslön
oavsett antalet sålda försäkringar. I de fall rörlig ersättning
erhålls grundar den sig endast till mindre del på kvantitativa
kriterier.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i
ett skadeärende
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett
samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella
missförstånd kan klaras upp.
IFS KUNDOMBUDSMAN

Är du fortfarande inte nöjd kan du inom sex månader från Ifs
beslut vända dig till Kundombudsmannen som utan kostnad
prövar de flesta klagomål.
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)

Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda
avdelning för försäkringsfrågor.
PERSONFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Du kan även vända dig till Personförsäkringsnämnden som
är en branschgemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden
som kräver medicinsk bedömning.
DOMSTOL

Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.

Personuppgifter
VFS är personuppgiftsansvarig för behandling av dina
personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster
som du och VFS har kommit överens om och för andra
ändamål, t.ex. för att följa lagar och andra regler (inklusive
men inte begränsat till den delning av personuppgifter med
If som sker inom ramen för trygghetsförsäkringen). För
detaljerad information om behandlingen av personuppgifter,
vänligen läs vidare i VFSs dataskyddspolicy som finns på
vfsco.se eller kontakta VFS.
If är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för fullgörandet av
försäkringsåtagande enligt trygghetsförsäkringen. För
detaljerad information om behandlingen av personuppgifter,
vänligen läs vidare i Ifs villkor för trygghetsförsäkringen samt
följande länk: https://www.if.se/om-webbplatsen/hanteringav-personuppgifter eller kontakta If.

