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Livförsäkring innebär att ett engångsbelopp kan betalas ut till
förmånstagare vid dödsfall. Försäkringsbeloppet anges i samband med
ansökan och står på försäkringsbrevet.
Vem kan teckna tilläggsförsäkringen?
Försäkringen är en gruppförsäkring som kan tecknas för alla personer
som har en vuxenförsäkring i Moderna försäkringar. För att teckna
livförsäkringen ska man ha fyllt 16 år men inte 65 år, vara folkbokförd i
Sverige samt vara inskriven i svensk försäkringskassa.
Ditt hälsotillstånd måste alltid godkännas av Movestic innan
försäkringen beviljas.
Giltighet
Försäkringen gäller till och med den dag som den försäkrade fyller 65
år, försäkringen sägs upp, eller tills den försäkrade av annan anledning
lämnar gruppen. Livförsäkringen gäller vid vistelse utomlands oavsett
utlandsvistelsens längd.
Fortsättningsförsäkring
Fortsättningsförsäkring kan erbjudas om gruppavtalet sägs upp, den
försäkrade upphör att tillhöra gruppen, eller inte längre uppfyller
villkoren för att tillhöra försäkringen. En förutsättning är att den
försäkrade har omfattats av försäkringen i minst sex månader när
försäkringen upphörde och ansöker om fortsättningsförsäkring inom
tre månader. Om den försäkrade själv sagt upp försäkringen eller
uppnått slutåldern, gäller inte rätt till fortsättningsförsäkring.
En gruppmedlem som uppnår slutåldern eller inte längre omfattas av
försäkringen på grund av ålderspensionering, kan teckna
seniorförsäkring om ansökan sker inom tre månader från det att
gruppförsäkringen trätt ur kraft.
Försäkringstid
Försäkringen kan börja gälla tidigast dagen efter den dag då
fullständigt ifylld hälsodeklaration postades till Moderna Försäkringar
under förutsättning att ansökan är fullständig och att den sökta
försäkringen kan beviljas enligt Movestics regler.
I vissa fall kan försäkringen börja gälla senare, t.ex. om Movestic måste
erbjuda försäkring med särskilda villkor eller om återförsäkring ska
tecknas.
Beskattning
Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen, vilket
innebär att premien inte är avdragsgill och belopp som betalas ut är
fritt från inkomstskatt.
Förmånstagarförordnande för livförsäkring
Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital följer i nedan angiven
ordning, om inte försäkringstagaren skriftligen anmält annat
förordnande till Movestic:
a) försäkringstagarens maka/make eller registrerad partner eller om
varken maka/make eller registrerad partner finns, sambo (under
förutsättning att ingen av samborna är gift eller registrerad partner),
b) försäkringstagarens arvingar. Vid förordnande till arvingar fördelas
försäkringsbeloppet enligt arvsrättens regler.
Oriktig eller ofullständig uppgift
I det fall oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden som är
av betydelse för bedömning av försäkringsrisken har lämnats, kan det
medföra att försäkringen sägs upp eller ändras och att rätten till
försäkringsersättning helt eller delvis faller bort.

Begränsningar i försäkringens giltighet
Försäkringar innehåller begränsningar mot vissa risker som annars
skulle fördyra försäkringen avsevärt (se villkoret för utförlig
beskrivning).
Försäkringen gäller inte för skadefall:
Vid missbruk och berusning
Vid självmord inom 1 år från ikraftträdandet

Som orsakats då du deltar i krig eller politiska oroligheter

Vid åkommor som redan har visat sig när anslutning till
försäkringen sker.



Om du ångrar dig
När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet
att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar
försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i
försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontaktar du vår
kundservice på telefon 0200-259 259. Har du redan hunnit betala
premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har
gällt.
Förnyelse av försäkringen
Försäkringen förnyas automatiskt om du inte säger upp den vid
försäkringstidens slut och det inte framgår av avtalet, eller andra
omständigheter, att den inte ska förnyas. Om premien inte betalas i
rätt tid kan vi säga upp försäkringen skriftligt. Försäkringen upphör att
gälla 14 dagar efter att uppsägningen avsändes om premien inte
betalas dessförinnan.
Försäkringen kan återupplivas om alla utestående premiebelopp betalas
inom 3 månader efter att den har upphört att gälla på grund av obetald
premie. Försäkringen börjar då att gälla dagen efter att premierna har
betalats. Försäkringen kan inte återupplivas om dröjsmålet avser den
första premiebetalningen.
Vad kostar försäkringen?
Priset på din försäkring beror på hur gammal den försäkrade är, valt
försäkringsbelopp och hur du väljer att betala försäkringen. Den offert
och det pris du får är giltigt i 30 dagar.
Personuppgiftshantering
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Moderna och Movestic
för att administrera försäkringen. Uppgifterna kan behandlas för att
sammanställa statistik och utvärdera bolagets verksamhet. Uppgifter
kan i vissa fall lämnas till Movestics medicinska rådgivare,
samarbetspartners som utför försäkringshantering för Movestics
räkning och de återförsäkringsbolag som Movestic anlitar.
Personuppgifter kan komma att behandlas under viss tid efter att
försäkringen har avslutats eller om försäkringen inte beviljas. Du har
rätt att få information om de personuppgifter om dig som Movestic
behandlar. Informationen kan fås gratis en gång per år. Du kan begära
att felaktiga eller missvisande uppgifter rättas. Skriftlig begäran om
information eller rättelse skickas till Movestics personuppgiftsombud,
Box 7853, 103 99 Stockholm.
Ersättningsanspråk
Anmäl inträffade försäkringsfall till Moderna Försäkringar så snart som
möjligt. Den som begär ersättning ska styrka sitt anspråk med
erforderliga uppgifter och handlingar. Enligt gällande lag ska
försäkringsbolaget utreda försäkringsfallet utan dröjsmål och med
hänsyn till den ersättningsberättigades behöriga intressen.
Om du inte skulle bli nöjd med bolagets beslut kan du kontakta
handläggaren för att kontrollera att alla uppgifter har kommit fram.
Om handläggaren inte kan ändra beslutet kan du begära omprövning i
Movestics skadeprövningsinstans med adress Box 7853, 103 99
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Stockholm. Begäran om omprövning bör ske inom 6 månader från det
första beslutet. Om Movestics skadeprövningsinstans inte kan ändra
beslutet så kan du begära prövning i Allmänna reklamationsnämnden
eller i Personförsäkringsnämnden. Ansökan till ARN måste ske inom 6
månader efter Movestics slutliga beslut.
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 555 017 00
www.arn.se
Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 522 787 20
www.forsakringsforbundet.com
Ersättningsfrågor kan slutligen prövas i allmän domstol med tingsrätt
som första instans. Anspråket preskriberas när 3 år har förflutit från
det att den som ansöker om ersättning först fick kännedom om att
anspråket kunde göras gällande mot bolaget. Den längsta tiden som
talan kan väckas inom är dock 10 år från det att anspråket först kunde
göras gällande. Om ett anspråk har anmälts till försäkringsbolaget
inom tidsgränserna ovan gäller preskriptionen inte förrän 6 månader
har förflutit från det att bolaget lämnade sitt slutliga beslut i ärendet.

Allmänna upplysningar
Konsumenternas försäkringsbyrå kan hjälpa till med allmänna
upplysningar om försäkringar och möjligheter till omprövning.
Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Mer information
Detta produktblad är en sammanfattning av Modernas Livförsäkring.
Vill du veta mer kan du beställa fullständiga försäkringsvillkor från vårt
Kundcenter på telefon 0200-259 259 eller ladda ner villkoren från
www.modernaforsakringar.se.
Information om Moderna Försäkringar och Movestic
Moderna Försäkringar (org nr 516403-8662) - ingår i Tryg som är den
näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. Moderna
Försäkringar har postadress: Box 7830, 103 98 Stockholm, telefon
0200-259 259 hemsida: www. modernaforsakringar.se.
Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring som är ett svenskt
försäkringsaktiebolag som bedriver livförsäkringsverksamhet med
tillstånd av Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet för
försäkringsbolagen. Movestic Livförsäkring AB har postadress: Box
7853, 103 99 STOCKHOLM, Telefon 08-120 39 320, hemsida:
www.movestic.se.

