               

    





    



KEYMANFÖRSÄKRING
Försäkringsprodukt: Keymanförsäkring:
Bestående avbrott, Temporärt avbrott och Olycksdödsfall

Försäkringsgivare för den här försäkringen är flertalet syndikat vid Lloyd’s of London. Auktoriserad avtalspart (Coverholder)
för dessa syndikat är:
Balticfinance Danmark ApS – Versicherungsvermittlung, Filiale Deutschland
Werkstrasse 12
24955 Harrislee
Tyskland
Detta är ett produktfaktablad som kortfattat beskriver Keymanförsäkringen. Fullständig information finns i de allmänna villkoren, i ansökningsformuläret och i försäkringsbrevet.

Vad ingår inte i
försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?
Vid olycka:
Dödsfall orsakat av kroppsskada.
Olycka som direkt leder till temporärt eller bestående avbrott och som hindrar den försäkrade från
att upprätthålla sitt yrke som angivits i försäkringsbrevet.

Försäkringen täcker inte avbrott invaliditet som direkt
eller indirekt orsakats eller påverkats av:
Dödsfall till följd av sjukdom, av naturliga eller onaturliga orsaker
Avsiktligt självförvållad skada eller försök till självmord

Vid sjukdom:
Sjukdom, vars symptom först uppvisas under försäkringsperioden, som direkt leder till temporär
eller bestående avbrott och som hindrar den försäkrade från att upprätthålla sitt yrke som angivits
i försäkringsbrevet.
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Tidigare existerande skador och hälsotillstånd.
Fullständig information om vad som inte ingår i
försäkringen finns i de allmänna villkoren.
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Hur gör jag
om jag inte är nöjd?

Allmänna undantag
•
•
•
•
•

Det är vårt mål att alla ärenden som rör din försäkring
hanteras rättvist och effektivt. Vi försöker alltid att
förse dig med bästa möjliga service. Om du har några
frågor angående försäkringsavtalet eller hanteringen
av ett skadeärende bör du i första hand kontakta:

Någon orsak som specifikt undantagits genom ett
tillägg till denna försäkring
Professionell idrott

Ridning eller körning i någon typ av tävling eller
uthållighetstest

Balticfinance
Werkstraße 12
24955 Harrislee
Tyskland

Påverkan av alkohol, droger eller narkotika
Krig eller krigsliknande tillstånd

Var och när
gäller försäkringen?

eller
Lloyd’s – Nordic Area Manager and Lloyd’s General Representative for Sweden
Sveavägen 20, 6 tr
SE 111 57 STOCKHOLM
SWEDEN

Försäkringen gäller överallt i världen, 24/7.

Vad är mina skyldigheter?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 50 88 60 00
Fax: +46 8 50 88 60 01
E-post: arn@arn.se

All information som tillhandahålls av den försäkrade i
samband med ansökan och/eller tecknandet av denna
försäkring (beställningsblankett, hälsodeklaration, til�lägg m.m.) ingår och ligger till grund för detta försäkringsavtal. Det är ett villkor för avtalet att alla uppgifter
som lämnats till oss är sanningsenliga och fullständiga.
Skulle du bryta mot detta villkor riskerar du att stå helt
eller delvis utan försäkringsskydd och försäkringsgivaren/coverholdern har rätten att neka eller reducera ersättning vid skada utan att detta påverkar försäkringsgivarens/coverholderns övriga rättigheter.

När och hur ska jag betala?
Hela premien ska betalas inom 60 dagar efter det att
försäkringen har börjat gälla (uppdelade premiumbetalningar ska betalas innan förfallodatum).

Försäkringsperiod
Försäkringsperioden och försäkringens operativa tid
anges i försäkringsbrevet.

Hur säger jag
upp försäkringen?
Du kan avsluta försäkringen vid försäkringsperiodens
slutdatum genom att meddela din försäkringsförmedlare senast 30 dagar i förtid. Försäkringen upphör automatiskt att gälla vid det slutdatum som anges i försäkringsbrevet.
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