
Livförsäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Protector Försäkring Sverige, filial av Protector 
Forsakring ASA Norge, org.nr 516408-7339

Produkt: 
Livförsäkring

Detta dokument ska endast betraktas som en sammanfattning av vad försäkringen täcker för att hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut. 
Ytterligare information om vad försäkringen omfattar hittar du i för- och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är en så kallad livförsäkring. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Vad ingår i försäkringen?
Ett valt försäkringsbelopp som betalas ut 
vid dödsfall under försäkringstiden

Försäkringsbeloppet utbetalas till 
försäkringstagare, förmånstagare. Om 
särskilt förmånstagarförordnande anmälts 
utbetalas försäkringsbeloppet i enlighet 
med det. Generellt 
förmånstagarförordnande gäller om inget 
särskilt förmånstagarförordnande anmälts

Vad ingår inte i försäkringen?

Vid självmord

Innan ett år förflutit från det att försäkringen trädde 
i kraft eller senast återupplivades gäller 
försäkringen endast om det måste antas att den 
tagits utan tanke på självmord

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gälller inom Sverige. 

Vilka är mina skyldigheter?
• Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkringen och besvara frågor korrekt och fullständigt. 
• Betala premien. Vid utebliven premie upphör försäkringen att gälla i enlighet med försäkringsvillkoren. 
• På begäran fylla i skadeanmälan, skicka in läkarintyg och andra handlingar av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning.
• Anmäl skada eller dödsfall till Protector snarast möjligt.

När och hur ska jag betala?
Första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag då Protector skickade ut premieavin. Premie för en förnyad försäkring ska 
betalas inom en månad från det att Protector skickade ut premieavin. 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet och är den tid under vilken försäkringen gäller. Vid utlandsvistelse längre tid än 
ett år upphör försäkringen vid årsförfallodagen närmast efter det att den försäkrade flyttat. Försäkringen gäller som längst t o m 
årsförfallodagen närmast efter det att den försäkrade fyllt 26 år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Den försäkrade har rätt att när som helst säga upp försäkringen att upphöra direkt eller vid senare tidpunkt. Uppsägning kan ske 
skriftligt eller muntligt till Protector Försäkring. 30 dagars ångerrätt gäller för försäkringen. Om försäkringen ångras inom den 
tiden upphör försäkringen och ev. inbetald premie återbetalas. 

Om skadan beror på att den försäkrade varit grov vårdslös

Om skadan inträffat under krig, krigsliknande händelse, 
terrorhandling, inbördeskrig, uppror eller atomkärnreaktion




