VOLVOFINANS BANKS
TRYGGHETSFÖRSÄKRING
Information om gruppförsäkring vid olycksfall, för lån och leasing.
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If och Volvofinans har tecknat gruppavtal/ försäkringsavtal som ligger till grund för försäkringsskyddet för
lån- och leasingtagare hos Volvofinans.
Trygghetsförsäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som kan ge ersättning med högst 50 procent av
försäkrad låneskuld eller, vid leasingavtal, restvärde.
Premien betalas av Volvofinans.

GÄLLER FÖR NYCKELPERSONER
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)

EKONOMISK INVALIDITET OCH DÖDSFALL
Ersättningen baseras på 50 % av den aktuella låneskulden/
restvärdets storlek samt antalet försäkrade nyckelpersoner
hos låntagaren/ leasingtagaren vid tiden för försäkringsfallet.
Den högsta ersättning som kan ges i ett och samma skadefall är 15 000 000 kr, oavsett antal försäkrade låne- eller
leasingavtal.

Nyckelperson ska vad anslutningen:
– Ha fyllt 18 men ännu inte 65 år
– Vara folkbokförd i Sverige samt vara försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk
eller dansk instans.

ALLMÄN INFORMATION OM FÖRSÄKRINGEN

FÖRSÄKRINGSSKYDDETS OMFATTNING

Försäkringsskyddet upphör att gälla då lån- eller leasingavtalet upphör, den försäkrade fyller 70 år eller den dag
gruppavtalet/ försäkringsavtalet upphör.

Försäkringen omfattar medicinsk invaliditet, ekonomisk
invaliditet och dödsfall.
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 som kan försäkras är
50 000 kr, och den högsta 3 000 000 kr per avtal.

ERSÄTTNINGENS STORLEK
Trygghetsförsäkringen kan som högst ge ersättning med
50 % av den försäkrade låneskulden eller, vid leasingavtal,
restvärdet.
MEDICINSK INVALIDITET
Ersättningens storlek bestäms av graden av medicinsk invaliditet och baseras på 50 % av den aktuella låneskuldens/
restvärdets storlek samt antalet försäkrade nyckelpersoner
hos låntagaren/ leasingtagaren vid tiden för försäkringsfallet.

FÖRSÄKRINGSSKYDDETS GILTIGHET
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.

EXEMPEL PÅ UNDANTAG I FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen gäller inte för skada som inträffar under deltagande i sport och idrott om du får ersättning eller sponsring
med ett belopp som överstiger 45 000 kr per år.
Försäkringen gäller heller inte för olycksfallsskador som
orsakas av att den försäkrade utför eller medverkar till
brottslig handling eller som är en följd av alkohol- eller
narkotikabruk.
För samtliga undantag se fullständiga villkor.
FÖRSÄKRINGSGIVARE
Försäkringsgivare för livskyddet är If Livförsäkring AB (publ)
516406-0252, 106 80 Stockholm
Försäkringsgivare för övriga moment är If Skadeförsäkring
AB (publ) 516401-8102, 106 80 Stockholm
Bolagen kallas i denna information gemensamt för If.
Försäkringsadministration inklusive skadereglering
hanteras av If.

ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE M.M.
Försäkringen har inget återköpsvärde och kan varken
utmätas, överlåtas eller pantsättas.

ärende kommer dennes skriftliga beslut att skickas till dig.
Din begäran om prövning hos Kundombudsmannen måste
senast ha inkommit sex månader från det att du fått del av
Ifs beslut i ärendet. Prövningen är kostnadsfri.

TILLSYNSMYNDIGHET OCH LAG
Ansvarig tillsynsmyndighet för If är Finansinspektionen.
Svensk lag och föreskrift gäller avseende försäkringsavtalet,
förmedlingen av försäkringen och i förekommande fall vid
distansförsäljning. All kommunikation med kunder sker på
svenska, villkor och information om försäkringen tillhandahålls på svenska.

POSTADRESS: Ifs Kundombudsman, 106 80 Stockholm
BESÖKSADRESS: Barks Väg 15, Solna
TELEFON: Växel 0771-43 00 00 Fax: 08-792 75 30
MAIL: kundombudsmannen@if.se

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

PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och
försäkringslagstiftning. Vi värnar om våra kunders integritet
när vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar våra
kunders personuppgifter när det är nödvändigt för att
administrera försäkringarna och fullgöra våra skyldigheter,
t.ex. vid tecknande av försäkring och skadereglering.
Personuppgifterna kan också komma att användas för
marknadsföring genom t.ex. mejl eller SMS. Vi mottar
personuppgifter direkt från våra kunder eller någon som
företräder kunden samt från olika myndigheters register
och kreditupplysningsföretag.

PRÖVNING AV BESLUT – OM DU TYCKER ATT VI HANDLAT FEL
I ETT ÄRENDE
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett
samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella
missförstånd kan klaras upp. Är du fortfarande missnöjd,
finns möjligheter att få ärendet prövat.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående utan ett
samtycke eller att det finns stöd i lag. Vi spelar in
telefonsamtal i kvalitets- och utbildningssyfte samt för att
säkerställa innehållet i samtalet. En mer utförlig
information om behandling av personuppgifter finns på
www.if.se

IFS KUNDOMBUDSMAN
Kundombudsmannen kan pröva de flesta typer av ärenden
och därvid bl.a. granska såväl själva handläggningen som
beslutet i ersättningsfrågan – men några undantag finns.
Kundombudsmannen prövar inte ärenden som är under
prövning i domstol, skiljeförfarande, eller i annan extern
ordning, t.ex. någon nämnd – och inte heller ärenden i vilka
tvisten i sak har prövats av någon av dessa instanser.
HUR GÅR DET TILL?
Kundombudsmannen arbetar opartiskt och självständigt.
Skriv ner dina synpunkter och skicka dessa till kundombudsmannen via post, fax eller mail. Du kan också ringa. Ange
alltid försäkrings- eller ärendenummer. Efter att du anmält
ditt ärende kommer du att underrättas om den fortsatta
handläggningen. Sedan Kundombudsmannen granskat ditt

Se de fullständiga villkoren för ytterligare möjligheter att få
ärendet överprövat.

HAR DU FRÅGOR OM FÖRSÄKRINGEN?
Kontakta If på telefon 08-792 72 27.
Det går också bra att skicka e-post till
vkpepost@if.se
Fullständiga villkor hittar du på www.volvofinans.se

