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Förköpsinformation Livförsäkring 

2021-11-01
Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig 
information om vad din försäkring kan omfatta. Du har rätt att få denna 
information innan du köper försäkringen och det är viktigt att du läser och 
därefter sparar informationen. Om du råkar ut för en skada så är det de 
fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbesked 
som utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar och aktsamhets-
krav än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på  
icaforsakring.se.

Du väljer ersättningsbelopp
Vid dödsfall kan försäkringen ersätta det belopp som du valt som ditt 
försäkrade belopp dock maximalt 5 000 000 kr. 

Det är du själv som väljer det försäkringsbelopp som du tycker passar dig. 
Försäkringen tecknas från 18 års ålder fram tills du fyller 65 år. Därefter kan 
du välja att ha kvar den som längst tills du blir 75 år. Ersättningen utbetalas 
till förmånstagaren på det konto som fastställts i ersättningsansökan. 
Dödsboet har ingen rätt att överlåta eller på annat sätt disponera över 
försäkringen eller utfallande ersättning.

Vem kan teckna ICA Livförsäkring?
Du kan teckna försäkringen om du:

• har fyllt 18 år men inte fyllt 65 år och är bosatt i Sverige, 

• är fullt frisk och fullt arbetsför, utan kännedom om allvarlig sjukdom, 
sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning, 

• under de senaste 12 månaderna inte haft någon kontakt med hälso-  
och sjukvården eller fått medicinering för en kronisk eller återkommande 
sjukdom,

• inte har någon sjukhusvistelse inplanerad och/eller inte har ett läkar-/
specialistbesök inbokat för odiagnostiserat tillstånd eller symptom,

• aldrig fått behandling för: stroke/TIA, någon form av cancer, leukemi 
eller tumör, någon form av transplantation, hjärt-/kärlsjukdom, 
immunbristsjukdom, nedsatt njurfunktion eller diabetes samt

• har ett BMI över 17 och under 35.

Kostnad för försäkringen
Premien för din försäkring baseras på din hälsa vid tecknandet, storleken på 
försäkringsbeloppet du väljer, din BMI, rökning och ålder. Kostnaden för 
försäkringen betalar du månadsvis eller via årsfaktura. 

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen omfattar den försäkrades dödsfall som inträffar var som helst  
i världen under försäkringsperioden. 

Försäkringstid
Försäkringen gäller för ett år i taget och förnyas årligen om den inte sägs 
upp av dig eller försäkringsgivaren.

Så tecknar du din försäkring
Försäkringen tecknas enkelt på ICA Försäkrings hemsida,  
icaforsakring.se eller per telefon 033-47 47 90. Har du frågor kring 
försäkringen är du även välkommen att kontakta försäkringsgivaren AXA på 
telefon 08-502 520 71 eller via e-post till clp.se.kundservice@partners.axa.

Hälsokrav
För att teckna försäkringen måste du svara på frågor om din hälsa. 
Försäkring kan komma att nekas om du har eller har haft en sjukdom eller 
åkomma.

Om försäkringsbeloppet överstiger 2 000 000 kr behöver du besvara ett 
antal frågor i en hälsodeklaration.

Väsentliga begränsningar i försäkringen
Försäkringen omfattar inte dödsfall som beror på:

•   Sjukdom eller skada som du har eller har haft inom 12 månader före du 
tecknat försäkringen eller som du fått eller sökt råd eller behandling för 
hos hälso- och sjukvården inom 12 månader före du tecknat försäk-
ringen.

• Alkohol-, läkemedels- och/eller narkotikamissbruk eller självförvållad 
kroppsskada.

• Skada som är en följd av den försäkrades grovt vårdslösa beteende.

• Skada som uppkommit i samband med att den försäkrade utfört eller 
medverkat till brottslig handling.

•  Självmord inom 12 månader från försäkringens startdatum, dock är 
Försäkringsgivaren ersättningsskyldig om försäkringen tecknades utan 
tanke på självmord.

Din upplysningsplikt
Du är skyldig att lämna alla upplysningar som kan ha betydelse för 
försäkringen. Du är också skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på 
de frågor som ställs till dig vid tecknande av försäkringen, vid förnyelse och 
ändring samt vid skadereglering. Du är skyldig att uppfylla det du intygar 
genom din underskrift vid tecknande av försäkringen, vid förnyelse och 
ändring samt vid skadereglering. Om du under försäkringsperioden får 
reda på något som kan ha betydelse för försäkringen ska du meddela 
försäkringsgivaren detta utan dröjsmål. Underlåtelse att uppfylla 
upplysningsplikten och att intyga oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan 
medföra att försäkringsersättning inte utbetalas eller utbetalas med lägre 
belopp än vad som avtalats. Oriktiga uppgifter kan också leda till att 
försäkringsgivaren säger upp din försäkring. 

Uppsägning och ångerrätt
Du kan säga upp försäkringen när som helst med omedelbar verkan 
genom att kontakta ICA Försäkring. Uppsägning kan innebära att 
återbetalning av outnyttjad premie sker till dig.

De första 30 dagarna, räknat från det att du kunnat ta del av försäkrings-
beskedet, gäller din ångerrätt. Du kontaktar då ICA Försäkring. Om du 
nyttjar din ångerrätt behöver du inte betala någon premie. Om du har 
betalat premie kommer den att betalas tillbaka.

Försäkringsdistributör, namn och adress mm
ICA Försäkring AB, org. nr. 556966–2975, Kolonnvägen 20, 169 04 Solna, 
telefon; 08-561 50 000, e-postadress; forsakring@ica.se, icaforsakring.se. 

ICA Försäkrings huvudsakliga verksamhet är försäkringar. 

ICA Försäkring är också gruppföreträdare för denna gruppförsäkring. 

ICA Försäkring är registrerad hos Finansinspektionen som försäkringsbolag. 
Registrering kan kontrolleras vid  
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-408 980 00, 
www.fi.se eller e-postadress; finansinspektionen@fi.se.

ICA Försäkring, kan på begäran lämna upplysning om anställd hos 
ICA Försäkring har rätt att distribuera försäkring och om den rätten är 
begränsad till visst slag av försäkring, försäkringsklass eller grupp av 
försäkringsklass.

ICA Försäkring tillhandahåller inte rådgivning om denna försäkring. 

ICA Försäkring distribuerar endast en försäkring av det slag Livförsäkring 
utgör och endast från försäkringsgivaren. Kunden väljer vilket belopp som 
skall försäkras.
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Försäkringsgivare
Försäkringsgivare enligt dessa villkor är AXA France Vie Sweden filial 
(516411-5080). Filialen har registrerats i Bolagsverkets register. Den svenska 
filialen står under Finansinspektionens tillsyn, www.fi.se, samt Konsument-
verket, www.konsumentverket.se, avseende marknadsföring. Kontakt-
uppgifterna till den svenska filialen är AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm. 
E-post clp.se.kundservice@partners.axa Telefon 08- 502 520 71.

Lag och språk
På försäkringen och dess villkor tillämpas svensk rätt och tvister ska avgöras 
i svenskt forum. All kommunikation med kunder sker på svenska. Villkor och 
information om försäkringen tillhandahålls på svenska.

Klagomål och råd om försäkring
Vi på ICA Försäkring är måna om att du som kund är nöjd med vår 
distribution och bemötande. Om du inte är nöjd ska du i första hand 
kontakta oss via mejl till klagomalsansvarig.icaforsakring@ica.se eller brev, 
ICA Försäkring, Klagomålsansvarig, 504 82 Borås.

Om du inte är nöjd med handläggningen av ditt ärende kan du vända dig 
till Försäkringsgivaren AXAs Klagomålsansvariga, där har du möjlighet att 
begära rättelse genom att redogöra för ditt ärende och be om yttrande 
från Klagomålsansvarig. Skriv, ring eller skicka e-post:  
Klagomålsansvarig AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm, telefon 08–502 520 63,  
e-post: clp.se.kundombudsman@partners.axa och begär rättelse.  
Det finns även oberoende instanser att vända sig till ifall du behöver råd 
eller har hamnat i tvist. 

Om du vill diskutera ärendet med oberoende part kan du få råd och 
information på Konsumentverkets hemsida www.hallakonsument.se  
och hos Konsumenternas vägledning för bank och försäkring,  
www.konsumenternas.se, telefon 0200–22 58 00, som är en självständig 
rådgivningsbyrå men byrån gör ingen prövning av enskilda ärenden. 
Även den kommunala konsumentvägledningen kan ge råd.

Om du anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse, 
kan du kostnadsfritt ansöka om prövning hos Personförsäkringsnämnden 
som avger yttranden i tvister inom sjuk- och olycksfallsförsäkring,  
www.forsakringsnamnder.se, telefon 0200-22 58 00, eller Allmänna 
reklamationsnämnden, www.arn.se, telefon 08–508 860 00. Du kan även 
vända dig till allmän domstol. Om avtalet har ingåtts online/på nätet kan  
du även vända dig till den europeiska onlineplattform för tvistlösning som 
finns här www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till ICA Försäkring behandlas i enlighet 
med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information  
om hur personuppgifter behandlas finns på icaforsakring.se. Om du lämnar 
personuppgifter om andra än dig själv till ICA Försäkring, till exempel om 
personer i ditt hushåll, ber vi dig att vidarebefordra infor ma tionen om 
ICA Försäkrings personuppgiftsbehandling till dessa personer.

AXA hanterar personuppgifter i enlighet med gällande person uppgifts-
lagstiftning och försäkringsavtalslag. AXAs sekretesspolicy och annan 
information relaterat till personuppgifter kan erhållas på  
https://se.clp.partners.axa/home-se/sekretesspolicy. 


