Handelsbanken Liv - Försäkringsvillkor för Låneskydd 1.1.2013
1. Försäkringsarrangemang
Handelsbanken Liv - Låneskydd är en livförsäkring avsedd för lånekunder inom Svenka Handelsbanken
AB:s (publ) filialverksamhet i Finland (i fortsättningen "banken" eller "Handelsbanken") och
Stadshypotek AB (publ), filialverksamhet i Finland (i fortsättningen "Handelsbanken Hypotek") .
Försäkringen beviljas av Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag (i fortsättningen "Handelsbanken
Liv").
Försäkringsgivarens organisationsnummer är 516401-8284 och huvudkontorets adress Torsgatan 14,
11183 Stockholm.
Syftet med försäkringen är att efter försäkringstagarens död trygga återbetalningen av lån som beviljats
av banken. Försäkringstagaren och Handelsbanken Liv tecknar ett försäkringsavtal, vars omfattning
framgår av punkt 5 i dessa villkor. Om flera låntagare svarar för ett och samma lån, tecknas ett
försäkringsavtal separat för var och en av låntagarna.
2. Den försäkrade - vem kan beviljas försäkring?
Låneskyddsförsäkringen kan beviljas en person
a) som fyllt 18 men inte 55 år
b) som har ett lån och ett låneskötselkonto i Handelsbanken och
c) som är frisk och arbetsför.
Försäkringstagaren och den försäkrade skall vara samma person, som innehar finsk personbeteckning.
3. Försäkringens ikraftträdande
Försäkringen beviljas på basis av en av försäkringstagaren undertecknad fullständig
ansökningsblankett och en av försäkringstagaren undertecknad fullständig hälsoutredning. Ytterligare
en förutsättning för beviljande av försäkringen är att det lån, till vilket försäkringen knyts, kan beviljas.
Utgående från försäkringsansökan och hälsoutredningen gör Handelsbanken Liv en hälsoutvärdering,
baserad på bolagets riskbedömningsprinciper. Kompletterande utredningar om försäkringstagarens
hälsotillstånd kan då begäras.
Försäkringstagaren skall före beviljande av försäkringen och höjning av försäkringsskyddet skriftligen
lämna korrekta och fullständiga svar på Handelsbanken Livs frågor som kan vara av betydelse för
bedömningen av bolagets ansvar. Om uppgifterna inte är korrekta eller fullständiga bestäms bolagets
ansvar på sätt som anges i lagen om försäkringsavtal. Ytterligare skall den försäkrade under
försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål rätta upplysningar som han gett försäkringsgivaren och
därefter konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga.
Handelsbanken Livs ansvar börjar, om annan tidpunkt inte avtalats särskilt, när en av
försäkringstagaren undertecknad fullständig ansökningsblankett och hälsoutredning sänts till
Handelsbanken Liv, om det är uppenbart att försäkringen skulle ha beviljats. Om hälsoutredningen
fordrar särskild riskbedömning börjar ansvaret först när försäkringen beviljats. Försäkringstagaren får i
så fall särskilt meddelande om det.
4. Försäkringspremie och betalning av premie
Försäkringspremien grundar sig på den försäkrades ålder och försäkringsskyddets belopp så som det
är definierat i försäkringens beräkningsgrund.
Försäkringspremien erläggs månadsvis. Betalning sker som direktdebitering av ett av
försäkringstagaren angivet konto i samband med debitering av amortering och ränta på de lån som
omfattas av låneskyddet. Den månatliga försäkringspremien beräknas på basis av de i försäkringen
ingående lånens kapital per sista bankdagen i föregående månad, dock högst utgående från det högsta
beviljade försäkringsskyddet. Till Handelsbanken Liv erlagd premie kan inte återbetalas även om
försäkringsskyddet skulle sjunka under månaden.
Om försäkringspremien fördröjs, har Handelsbanken Liv rätt att säga upp försäkringsavtalet att upphöra
efter en uppsägningstid på 14 dagar räknat från det uppsägning avsänts. Försäkringen upphör dock
inte, om försäkringstagaren betalar premien innan uppsägningstiden går ut. Försäkringen upphör inte
heller, om försummelsen har berott på att försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av
sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan. I en
sådan situation bör Handelsbanken Liv kontaktas så fort som möjligt. Även då upphör försäkringen alltid
senast tre månader efter att uppsägningstiden gått ut.
Den uppsagda försäkringen kan bli giltig igen utan ny hälsoutredning, genom att de förfallna
försäkringspremierna betalas inom sex månader från det att försäkringen upphört. Försäkringsavtalet
träder i kraft klockan 24.00 den dag premien erläggs.
5. Försäkringsskydd
När försäkringen beviljas fastställs det högsta försäkringsskydd som den enskilda försäkringen ger. Det
högsta skyddet kan väljas upp till det sammanlagda lånekapitalet på de till försäkringen hörande lånen,
dock maximalt 200.000 euro. Det lägsta sammanlagda lånekapital som kan försäkras är 1.700 euro.
Inom ramen för det högsta beviljade försäkringsskyddet uppgår skyddet vid varje tillfälle till det
återstående lånekapitalet eller avtalad del av det den dag dödsfallet inträffar. Den försäkrade anger i
ansökan hur stor del av lånekapitalet han önskar att försäkringen omfattar.
Försäkringens omfattning framgår av det försäkringsbrev försäkringstagaren erhåller. Av
försäkringsbrevet framgår bl.a. vilka lån som är knutna till försäkringen samt försäkringsskyddets
belopp.
6. Ändring av försäkringsskyddet
Om nytt lån lyfts eller om lånets amorteringsplan ändras på så sätt att lånebeloppet höjs, kan
försäkringsskyddet höjas. Försäkringstagaren skall härvid lämna en ny ansökan om försäkring och en
ny hälsoutredning. Om Handelsbanken Liv anser att den försäkrades hälsotillstånd inte är nöjaktigt eller
om den försäkrade vid tidpunkten för ändringsansökan fyllt 55 år, kan ändringen inte godkännas.
7. Förmånstagare
Försäkringstagaren har rätt att utse förmånstagare. Förmånstagarna framgår av försäkringsbrevet.
Ändring eller återkallande av förmånstagare skall meddelas Handelsbanken Liv skriftligen.
Bestämmelsen om förmånstagare omfattar en ändamålsbestämmelse enligt vilken
försäkringsersättningen används för återbetalning av de i försäkringsavtalet nämnda lånens kapital.
Även eventuella obetalda försäkringspremier avdras från försäkringsersättningen. Försäkringstagaren
eller banken har inte rätt att ensidigt ändra denna bestämmelse.
8. Pantsättning
De förmåner som försäkringen ger pantsätts hos banken och Handelsbanken Hypotek till säkerhet för
återbetalningen av de i försäkringsbrevet nämnda lånens kapital.
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9. Försäkringsersättning
När den försäkrade dör har förmånstagarna rätt till avtalad försäkringsersättning, vars belopp framgår
av punkt 5. Någon ersättning för räntor utbetalas inte.
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
Företagsform: livförsäkrinsaktiebolag
Styrelsens säte: Stockholm
Registrerat i företagsregistret fört av
Finansinspektionen i Sverige
Organisationnr: 516401-8284

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
filialverksamheten i Finland
Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors
FO-nummer: 2008637-4

I enlighet med ändamålsbestämmelsen och pantförbindelsen utbetalas dock försäkringsersättningen
rakt till banken för återbetalning av de till försäkringen knutna lånen.
Försäkringsersättning utbetalas inte, om
- försäkringstagaren begått självmord inom ett år från det att försäkringen trädde i kraft. Om
försäkringstagaren begått självmord inom ett år från det att låneskyddets belopp har höjts, utbetalas
inte ersättning för höjningen.
- försäkringstagaren avlidit under deltagande i krig eller beväpnad konflikt utanför Finland, eller avlidit
till följd av skador som ådragits under sådana händelser. Begränsningen gäller inte deltagande i
internationella fredsbevarande uppdrag.
- försäkringstagarens dödsfall orsakats av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion
och som förorsakat massdöd.
Utbetalningen av försäkringsersättningen kan även påverkas av att försäkringstagaren svekfullt,
uppsåtligen eller av större än ringa vårdslöshet försummar att fullgöra sin upplysningsplikt.
10. Ansökan om och utbetalning av försäkringsersättning
Förmånstagaren skall på egen bekostnad tillställa Handelsbanken Liv dödsattest ur vilket framgår orsak
till försäkringstagarens död, försäkringstagarens släktutredning och förmånstagarnas ämbetsbetyg samt
andra nödvändiga utredningar som skäligen kan krävas. Till ansökan om ersättning skall dessutom
bifogas utredning över försäkringstagarens återstående lånekapital för lån tagna hos Handelsbanken.
Handelsbanken Liv har dessutom rätt att på egen bekostnad inhämta eventuella kompletterande
utredningar.
Ersättning skall sökas senast ett år efter att förmånstagaren fått kännedom om försäkringen och senast
10 år efter försäkringstagarens frånfälle.
11. Försäkringsskyddets upphörande
Försäkringsskyddet upphör:
- när de i försäkringen inkluderade lånens lånekapital understiger 1 700 euro;
- vid utgången av den månad då försäkringstagaren fyller 65 år;
- om försäkringstagaren eller Handelsbanken Liv skriftligen säger upp försäkringen.
Försäkringstagaren har rätt att när som helst skriftligen säga upp försäkringen. Försäkringen upphör då
den dag uppsägningen kommit Handelsbanken Liv tillhanda, om inte den försäkrade bestämmer annan
tidpunkt.
Handelsbanken Liv har rätt att säga upp försäkringen
- om försäkringstagaren uppsåtligen eller av vårdslöshet som inte kan anses ringa, försummat sin
upplysningsplikt och om Handelsbanken Liv överhuvudtaget inte skulle beviljat försäkringen om
bolaget erhållit korrekta och fullständiga uppgifter; eller
- om försäkringstagaren vid uppfyllandet av upplysningsplikten gjort sig skyldig till svekfullt förfarande;
eller
- till följd av underlåtenhet att betala försäkringspremien (se närmare punkt 4).
När försäkringen sagts upp av Handelsbanken Liv upphör den den dag som anges i
uppsägningsbrevet.
Om försäkringen har varit i kraft längre än ett år, påminner Handelsbanken Liv den försäkrade senast
en månad innan försäkringen upphör om försäkringens upphörande.
12. Ändring av försäkringsvillkor, premier och försäkringens beräkningsgrunder
Handelsbanken Liv har rätt att ändra försäkringsvillkor, premier och försäkringens beräkningsgrunder
från och med början av det kalenderår som följer ändringstidpunkten, om
- orsaken är ny eller förändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse;
- det finns skäl på grund av förändringar i allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån och innehållet i
försäkringsavtalet inte ändras väsentligt.
Försäkringstagaren tillställs ett skriftligt meddelande om dessa ändringar och motiveringarna till dem
senast 30 dagar innan de träder i kraft.
Handelsbanken Liv har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar
försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll.
13. Övermäktigt hinder
Handelsbanken Liv utger inte dröjsmålsränta och ansvarar inte heller för förlust som är följd av
övermäktigt hinder, så som finskt eller utländskt lagbud, finsk eller utländsk myndighetsåtgärd,
krigshändelser, terrorattack, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Ansvarsbegränsningen i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Handelsbanken
Liv själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Handelsbanken Liv ansvarar inte för skada som uppkommit trots att bolaget har varit normalt aktsamt.
14. Hantering av personuppgifter
Handelsbanken Liv hanterar kundernas personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och
försäkringslagstiftningen samt värnar om skyddet av den personliga integriteten i samband med
behandlingen av personuppgifter.
Uppgifter insamlas av kunden själv, av företrädare som fått fullmakt av kunden och från
myndigheternas offentliga register. Om en affärs- eller servicetransaktion så kräver kan
försäkringsbolaget banda samtal och registrera meddelanden för att vara säker på meddelandets
innehåll. Försäkringsbolaget lämnar inte uppgifter om sina kunder till utomstående utan kundens
samtycke. Uppgifter kan utlämnas endast på lagstadgade grunder. Uppgifter som behövs för hantering
av kundrelationen kan lämnas till andra bolag inom Handelsbanken-koncernen.
Person- och kunduppgifter förvaras i personregistret. Den registerbeskrivning som personuppgiftslagen
förutsätter finns tillgänglig på begäran. Mera information om registerföraren, avsikten med hanteringen
av personuppgifter samt till vem uppgifter i regel överlåts, liksom även vilka uppgifter som är
nödvändiga för att iaktta den registrerades rätt vid respektive hantering av personuppgifter finns på
Handelsbankens webbplats www.handelsbanken.fi.
15. Ändringssökande
Den som är missnöjd med beslut gällande försäkringsersättning skall väcka talan med risk för att
annars förlora rätten till det vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland
inom tre år från det att parten fått skriftligt besked om beslut och om denna tidsfrist. Att föra saken till
konsumentklagonämnden, Försäkrings- och Finansrådgivningen eller annat liknande organ, bryter inte
ovannämnda tidsfrist.
En kostnadsfri rekommendation om avgörande kan även inbegäras av Handelsbankens
försäkringsnämnd i Stockholm.
16. Lagstiftning som tillämpas på försäkringsavtalet
På detta försäkringsavtal tillämpas förutom villkoren i detta avtal Finlands lag om försäkringsavtal och
andra finska lagar.
Ombudsman
Svenska Handelsbanken AB (publ),
filialverksamheten i Finland
Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors
FO-nummer: 0861597-4

Telefon
010 444 11*
*0,0835 €/tel.+
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