
 

 

De viktigaste villkorsförändringarna i din försäkring 

Individuell Livförsäkring 65 villkor 2018-1 

I samband med förnyelsen gör vi justeringar i försäkringens villkor och tecknings-

regler. Det gör vi för att kunna fortsätta erbjuda en långsiktigt hållbar och attraktiv 

försäkring som du som kund kan känna dig trygg och nöjd med. De viktigaste 

förändringarna kan du läsa om här. 

UD:s reserekommendationer gäller 

Begränsning för krig och liknande i land eller område utanför Sverige följer numera Utrikes-

departementets, UD:s, reserekommendationer. Det innebär att skador till följd av krig, 

krigsliknande politiska oroligheter och liknande, inte ersätts om du befinner dig i ett land eller 

område utanför Sverige som UD avråder från att åka till. 
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INDIVIDUELL LIVFÖRSÄKRING 65 

Bilaga till försäkringsbesked – villkor 2018:1 
Euro Accident Livförsäkring AB 
 

Välkommen till Euro Accident! 
 

I denna bilaga hittar du en kortfattad beskrivning av Individuell Livförsäkring 65 och förklaringar av allmänna begrepp. Ditt 

försäkringsinnehav framgår av ditt försäkringsbesked. 
 

Notera att det är våra fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsavtal som gäller vid skadereglering. Du hittar dessa hos din 

försäkringsförmedlare eller genom att kontakta oss via euroaccident.se.  
 

Euro Accident tillhandahåller ingen rådgivning om enskilda försäkringsavtal. Kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning 

och frågor om din försäkring. För distribuerad försäkring betalar Euro Accident i vissa fall provision till din 

försäkringsförmedlare. Enbart fast ersättning utgår till Euro Accidents anställda. 
 

INFORMATION OM EURO ACCIDENTS INDIVIDUELL LIVFÖRSÄKRING 65 

 
Vem kan omfattas av försäkringen? 

Generellt gäller att Individuell Livförsäkring 65 tecknas av person 

som fyllt 16 år fram till den dag personen fyller 64 år och gäller 

längst till och med utgången av den månad den försäkrade fyller 

65 år, bosatt och folkbokförd i Sverige samt berättigad till 

ersättning från svensk försäkringskassa.  

 

Försäkringstid 

Försäkringen börjar gälla dagen efter den dag då ansökan gjordes 

till Euro Accident, eller till någon annan som tar emot handlingar 

för Euro Accidents räkning.  

 

En förutsättning för att försäkringen ska börja gälla är att kraven 

för anslutningen till försäkringen är uppfyllda, att fullständiga 

ansökningshandlingar mottagits och att försäkringen kan beviljas 

enligt Euro Accidents hälsoprövningsregler. 

 

Hur gäller min försäkring utomlands? 

Individuell Livförsäkring gäller vid vistelse utanför Sverige i upp till 

tre år. 

 

Oriktig eller ofullständig uppgift 

Om 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 ersättning helt eller delvis bortfaller. 

 

K-klassad försäkring 

Försäkringen är en kapitalförsäkring (K) enligt 

inkomstskattelagen. Premien är inte avdragsgill och utfallande 

belopp är fritt från inkomstskatt. 

 

Allmänna viktiga begränsningar 

Försäkringen gäller inte för skadefall som: 

 

– orsakats av krig, terrorism eller atomkärnprocess 

– uppstår när du deltar i idrott som inte kan anses som 

motions- eller fritidssysselsättning 

– uppstår när du deltar i riskfylld aktivitet. 

 

Behandling av personuppgifter  

Som personuppgiftsansvarig behandlar Euro Accident 

personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de 

försäkringar och tjänster som vi har kommit överens om och för 

andra ändamål som till exempel för att följa lagar och andra 

regler. För detaljerad information om personuppgiftsbehandling, 

vänligen läs vidare i Euro Accidents integritetspolicy som finns på 

euroaccident.se eller kontakta Euro Accident.  

 

Integritetspolicyn, innehåller bland annat information om hur Euro 

Accident samlar in och använder dina personuppgifter men även 

information om dina rättigheter i samband med behandlingen av 

personuppgifter såsom rätten till information, rättelse, 

dataportabilitet, rätten att bli glömd och göra invändningar. 

 

Försäkringsgivare för försäkringen är Euro Accident Livförsäkring 

AB. Försäkringsgivaren är det försäkringsbolag som ingått 

försäkringsavtalet och därmed bär försäkringsrisken. 

 

Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. 

 

Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd? 

I första hand ska du vända dig till Euro Accident och be att få 

ärendet omprövat. Är vi inte överens, kan du vända dig till 

Allmänna Reklamationsnämnden eller 

Personförsäkringsnämnden. Kostnadsfri rådgivning kan erhållas 

hos Konsumenternas Försäkringsbyrå. Försäkringsärende kan 

även prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt. 
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Livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut till 

förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Nivån på 

försäkringsbeloppet anges på ansökan. 

 

Om försäkringen gäller på en annan persons liv än 

försäkringstagarens eget, sker utbetalning vid dödsfall till 

försäkringstagaren. 

 

Förmånstagare 

Om försäkringstagaren och den försäkrade är samma person, är 

förmånstagare till utfallande dödsfallskapital, om inte 

försäkringstagaren skriftligen anmält annat förordnande till Euro 

Accident, i nedan angiven ordning: 

a) försäkringstagarens maka/make, registrerad partner 

eller sambo 

b) försäkringstagarens arvingar. Vid förordnande till 

arvingar fördelas försäkringsbeloppet enligt arvsrättens 

regler. 

 Vem kan omfattas av försäkringen 

Försäkringen kan tecknas av den som fyllt 20 år och gäller längst 

till och med utgången av den månad den försäkrade fyller 65 år. 

 

Viktiga begränsningar 

Vid självmord ansvarar försäkringsgivaren om det har gått mer än 

ett år från det att försäkringsavtalet ingicks eller utökades, eller 

vid kortare tid om det antas att försäkringen tecknades utan 

tanke på självmordet. 

  

http://www.euroaccident.se/

