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Fennia-Livskydd är

• en personförsäkring som avses i 2 § i
lagen om försäkringsavtal (543/1994)

• en livförsäkring som hör till liv-
försäkringsklass 1 enligt 13 § i lagen
om försäkringsklasser (526/2008).

Försäkringsordlista

Försäkringsgivare är Försäkringsaktie-
bolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv. 

Försäkringstagaren ingår ett försäk-
ringsavtal med Fennia.

Den försäkrade personen fastställs i 
försäkringsavtalet. Den försäkrade perso-
nen kan inte ändras. 

En förmånstagare har rätt till den 
försäkringsersättning som betalas ut från 
försäkringen.

Försäkringstid är den giltighetstid som 
avtalats för försäkringen och som anges i 
försäkringsbrevet.

Försäkringens årsdag är den första 
dagen i försäkringsperioden varje år. 

Försäkringsperiod är den tidsperiod som 
löper från försäkringens årsdag till följande 
årsdag. 

Premieperiod är den tidsperiod för vilken 
försäkringspremien betalas enligt avtal.

Till följd av ett försäkringsfall betalas 
ersättning ut från försäkringen.

Beräkningsgrunder är de matematiska 
beräkningsregler som utgör grunden för 
beräkning av bland annat försäkringspre-
mier.

Allmänna försäkringsvillkor

1  Försäkringens innehåll

Försäkringens innehåll fastställs i 
försäkringsbrevet och beräkningsgrunder-
na. I försäkringen ingår
• livförsäkringsersättning
• engångsersättning vid bes-

tående arbetsoförmåga
• engångsersättning vid all-

varlig sjukdom.

Skyddet mot bestående arbetsoförmåga 
och vid allvarlig sjukdom beviljas endast i 
anslutning till livförsäkringsskyddet.

Försäkringens innehåll utgörs av försäk-
ringsansökan eller -förslaget inklusive 
bilagor, försäkringsbrevet, hälsodeklaratio-
nen, något eventuellt annat dokument som 
hänför sig till avtalets uppkomst, försäk-
ringsvillkoren och försäkringsutdraget. På 
försäkringen tillämpas dessutom lagen 
om försäkringsavtal (543/94) och övrig 
lagstiftning i Finland.

Kom ihåg att du som försäk-
ringstagare ska se till att både 
ditt försäkringsskydd och ditt 
förmånstagarförordnande mot-
svarar ditt behov. Vi ger gärna 
råd i alla frågor som gäller 
dessa.

2  Parternas rättigheter och 
    skyldigheter

Försäkringstagarens, den försäkrades, 
förmånstagarens och Fennia Livs rät-
tigheter och skyldigheter grundar sig på 
försäkringsavtalet, försäkringsvillkoren, 
beräkningsgrunderna, gällande lagstiftning 
och myndighetsbestämmelser samt på de 
uppgifter som getts Fennia Liv vid ansökan 
om försäkring och under försäkringens 
giltighetstid.

Försäkringstagaren och den försäkrade 
ska ge korrekta och fullständiga svar på de 
frågor som Fennia Liv ställer – både innan 
försäkringen beviljas och under försäkrin-
gens giltighetstid. Under försäkrings-
perioden ska försäkringstagaren och 
den försäkrade dessutom utan obefogat 
dröjsmål korrigera de uppgifter som han 
eller hon gett Fennia Liv och därefter kons-
taterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om 
de givna uppgifterna inte är fullständiga, 
fastställs Fennia Livs ansvar enligt lagen 
om försäkringsavtal. Om upplysningsplik-
ten har försummats, kan Fennia Liv säga 
upp försäkringen i enlighet med punkt åtta.
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Försäkringstagaren har rätt att överlåta 
försäkringen till en annan person eller 
sammanslutning.

3  Förmånstagarförordnande

Försäkringstagaren förordnar förmånsta-
gare till livförsäkringen och till skyddet mot 
bestående arbetsoförmåga. Förmånstaga-
ren till skyddet vid allvarlig sjukdom är den 
försäkrade, om inte annat har överens-
kommits. Förmånstagarförordnandet, eller 
en återkallelse eller ändring av det, ska 
alltid meddelas Fennia Liv skriftligt. Om 
så inte görs är förmånstagarförordnandet 
inte giltigt.

Förmånstagarförordnandet förfaller om 
den namngivna förmånstagaren avlider 
före ett försäkringsfall.

Försäkringstagaren kan ge förmånsta-
garen eller den försäkrade en skriftlig 
utfästelse om att hålla förmånstagarförord-
nandet i kraft. Då kan försäkringstagaren 
inte ändra förmånstagarförordnandet eller 
försäkringsavtalet utan den förordnade 
förmånstagarens samtycke.

4  Försäkringens giltighet

Försäkringen träder i kraft när ansökan 
och tillhörande hälsodeklaration har 
lämnats in till Fennia Liv eller dess ombud. 
Förutsättningen för att försäkringen ska 
träda i kraft är att den kan beviljas enligt 
ansökan. Försäkringen kan träda i kraft vid 
en annan tidpunkt enligt separat överens-
kommelse. Om Fennia Liv sannolikt skulle 
ha godkänt försäkringsansökan, ansvarar 
Fennia Liv också för försäkringsfall som 
har inträffat efter att kunden överlämnade 
eller skickade försäkringsansökan, om 
parterna inte särskilt har avtalat om en 
annan tidpunkt. 

Om Fennia Liv inte kan bevilja försäkrin-
gen enligt försäkringsansökan, kan 
bolaget ge den sökande ett motanbud. 
Försäkringen och Fennia Livs ansvar bör-
jar när försäkringstagaren skickar eller ger 
ett skriftligt godkännande svar på Fennia 
Livs motanbud.

Om det inte finns en redogörelse för vilken 
tid på dygnet svaret eller ansökan har 
lämnats eller skickats till Fennia Liv, anses 
det ha skett klockan 24.00. Dessutom 
förutsätts att Fennia Liv och en eventuell 
återförsäkrare godkänner anbudet och 
redogörelserna gällande den försäkrades 
hälsa och eventuella ekonomiska riskurval.

Efter den första försäkringsperioden gäller 
försäkringsavtalet en avtalad försäkrings-
period i taget, om försäkringstagaren 
eller Fennia Liv inte säger upp avtalet. 
Försäkringsskydden gäller högst upp till 
den ålder som anges i specialvillkoren för 
respektive skydd. Försäkringsskyddet upp-
hör när den försäkrade avlider. Försäkrin-

gen upphör senast när alla försäkrings-
skydd har upphört.

Om försäkringstagaren vill lägga till ett nytt 
skydd i försäkringen, höja beloppet för ett 
skydd eller förlänga skyddets giltighetstid, 
är förutsättningen för ändringen att Fennia 
Liv godkänner en redogörelse över den 
försäkrades hälsotillstånd.

5  Hur försäkringspremien bestäms

Försäkringspremien för varje premieperiod 
bestäms enligt de beräkningsgrunder som 
gällde när premieperioden började.

På försäkringspremien inverkar den 
försäkrades ålder, försäkringsbeloppet och 
den försäkrades hälsotillstånd. I parskyd-
det inverkar båda de försäkrades ålder på 
premien.

Du kan räkna ut försäkrings-
premien för din försäkring på 
Fennia Livs Mitt Fennia. Om du 
inte har en livförsäkring än, kan 
du räkna ut ditt försäkringsbe-  
hov och teckna en livförsäkring   
på nätet.

Användning av tobaksprodukter höjer 
försäkringspremien för skyddet vid allvarlig 
sjukdom. Den försäkrade anses använda 
tobaksprodukter om han eller hon använ-
der eller har använt dessa under de senas-
te tolv (12) månaderna före försäkringens 
början. Tobaksprodukter är bland annat 
cigaretter, cigarrer, pipa, e-cigaretter och 
snus.

Försäkringstagaren är skyldig att meddela 
om den försäkrade börjar använda tobaks-
produkter under skyddets giltighetstid. När 
Fennia Liv har fått ett skriftligt meddelande 
om att den försäkrade har börjat använda 
tobaksprodukter skickar bolaget ett med-
delande till försäkringstagaren om ändring 
av premien och övriga avtalsvillkor.

Premien för skyddet stiger en månad efter 
att det ovannämnda meddelandet skicka-
des. Om den försäkrade börjar använda 
tobaksprodukter och försäkringstagaren 
uppsåtligen eller av oaktsamhet, som 
inte kan anses vara ringa, försummar att 
meddela Fennia Liv, sänker Fennia Liv i 
enlighet med lagen om försäkringsavtal 
den ersättning som betalas ut.

Meddela alltid Fennia Liv skrift-
ligt, om den försäkrade börjar 
använda tobaksprodukter.

Om den försäkrade meddelar skriftligt att 
han eller hon inte har använt tobakspro-
dukter på 12 månader, ändras premien till 
normal premie.

6  Återupplivning av försäkring som 
    har upphört

Om en försäkring har upphört att gälla på 
grund av att någon annan än den första 
premien inte har betalats, träder försäkrin-
gen i kraft på nytt om alla premier som har 
förfallit betalas inom sex månader efter 
det att försäkringen upphörde att gälla. 
Försäkringen och försäkringsskyddet 
träder inte i kraft innan alla de premier 
som var obetalda före och efter att skyddet 
upphörde har betalats.

Om försäkringen träder i kraft på nytt på 
det sätt som anges ovan, inträder Fennia 
Livs ansvar från följande dag efter att alla 
försäkringspremier har betalats.

7  Ändring av avtalsvillkor

Fennia Liv har rätt att under försäkringsti-
den ändra försäkringspremien eller andra 
avtalsvillkor så att de motsvarar aktuella 
förhållanden, om försäkringstagaren eller 
den försäkrade har försummat sin upplys-
ningsplikt som avses i punkt två.

Fennia Liv har rätt att ändra livförsäkrin-
gens försäkringspremie eller övriga 
avtalsvillkor, om det finns särskilda skäl för 
en ändring på grund av förändringar i den 
allmänna skadeutvecklingen eller ränteni-
vån. Försäkringsavtalets innehåll får dock 
inte ändras väsentligt i jämförelse med det 
ursprungliga avtalet.

Fennia Liv har rätt att ändra försäkrings-
premier eller andra avtalsvillkor som gäller 
skyddet mot arbetsoförmåga och skyddet 
vid allvarlig sjukdom, om innehållet i 
försäkringen inte ändras väsentligt i jäm-
förelse med den ursprungliga försäkrin-
gen och om det finns en särskild orsak 
till ändringen till följd av någon av nedan 
nämnda oförutsedda omständigheter:

• utveckling av skadekostnaden
• en ny eller förändrad lagstiftning

eller myndighetsbestämmelse
• en internationell kris, storolycka

eller exceptionell naturhändelse
• förändring i den kostnadsnivå som

inverkar på försäkringen och som
överskrider det index som använts i
försäkringen, förutsatt att förändringen
beror på en sådan orsak som står
utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

Försäkringspremier och övriga avtalsvill-
kor kan ändras högst så att de motsvarar 
grunden för ändringen. 

Fennia Liv har dessutom rätt att i försäk-
ringsvillkoren och andra avtalsvillkor göra 
mindre ändringar som inte inverkar på 
försäkringsavtalets centrala innehåll. 

Orsaken till en ändring av försäkringspre-
mien och försäkringsskyddet kan också 
vara en ändring i det index som hänför sig 
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till försäkringen, den försäkrades ålder 
eller försäkringsbeloppet.

Fennia Liv skickar ett meddelande om 
ändringen till försäkringstagaren senast 
en månad innan ändringen träder i kraft. 
Ändringen träder i kraft från början av den 
försäkringsperiod som infaller näst efter en 
månad efter att meddelandet skickades.

Om försäkringstagaren inte godkänner 
ändringen, ska denna säga upp försäk-
ringsavtalet skriftligt inom en månad från 
det att han eller hon fick veta om ändrin-
gen.

8  Uppsägning av försäkring

Försäkringstagaren har rätt att när som 
helst skriftligt säga upp försäkringen. 
Försäkringen upphör när uppsägnings-
meddelandet lämnas in eller skickas till 
Fennia Liv om försäkringstagaren inte 
har angett något senare slutdatum för 
försäkringen.

Fennia Liv har rätt att säga upp försäkrin-
gen om försäkringstagaren eller den 
försäkrade, antingen avsiktligt eller av 
oaktsamhet som inte kan anses vara ringa, 
har försummat sin upplysningsplikt enligt 
punkt två och om Fennia Liv inte över 
huvud taget skulle ha beviljat försäkringen 
i det fall att bolaget hade fått korrekta och 
fullständiga svar.

Försäkringen kan också sägas upp om 
försäkringstagaren eller den försäkrade 
bedrägligt har försummat sin upplysnings-
plikt enligt punkt två, trots att försäkrings-
avtalet enligt lagen om försäkringsavtal är 
bindande för Fennia Liv. Fennia Liv säger 
upp försäkringen skriftligt utan obefogat 
dröjsmål efter att bolaget har fått uppgifter 
om grunden som berättigar till uppsägning. 
Försäkringen upphör en månad från det att 
meddelandet om uppsägningen skickades.

Försäkringspremien ska betalas senast 
på förfallodagen. Om försäkringstagaren 
inte har betalat försäkringspremien senast 
på förfallodagen, har Fennia Liv rätt att 
säga upp försäkringen att upphöra 14 
dagar efter det att uppsägningsmedde-
landet skickades. Fennia Liv har rätt att 
ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen för 
dröjsmålstiden.

Betala alltid försäkringen senast 
på förfallodagen för att den ska 
vara giltig.

Om försäkringen upphör under premiepe-
rioden, återbetalar Fennia Liv till försäk-
ringstagaren den del av den betalda 
premien som hänför sig till tiden efter att 
försäkringen har upphört. Fennia Liv är 
inte skyldigt att återbetala premier som 
underskrider den gräns som fastställs i 
lagen om försäkringsavtal.

Om du har betalat försäkrings-
premien för hela året och 
säger upp försäkringen efter 
ett halvår, återbetalar vi pre-
mierna som du har betalat för 
resten av året.

Fennia Liv har dessutom rätt att säga upp 
såväl skyddet mot bestående arbetsoför-
måga som skyddet vid allvarlig sjukdom att 
upphöra följande årsdag. Uppsägningen 
ska göras skriftligt senast en månad före 
årsdagen. En försäkring kan inte sägas 
upp av den anledning att den försäkrades 
hälsotillstånd har försämrats efter det att 
försäkringen tecknades eller av den anled-
ning att ett försäkringsfall har inträffat.

9  Indexjusteringar

Försäkringstagaren beslutar om försäkrin-
gen ska bindas till index, så att försäk-
ringsskyddet och försäkringspremien kan 
justeras i samma förhållande på försäkrin-
gens årsdag. Vid justeringen används 
poängtalen för levnadskostnadsindexet 
(1951 = 100) i oktober året innan, om det 
inte har avtalats om ett annat index.

Om försäkringstagaren meddelar som 
sitt önskemål att en indexjustering inte 
ska göras, förblir försäkringsskyddet och 
indexförhöjningen av premien på nivån för 
den senast genomförda justeringen.

Om försäkringen är bunden till index, 
anges detta i försäkringsbrevet och försäk-
ringsutdraget.

10  Ersättningsförfarande och rätt till 
      försäkringsersättning

Försäkringsersättning ska sökas hos 
Fennia Liv inom ett år efter det att den 
ersättningssökande fick kännedom om 
försäkringens giltighet, försäkringsfallet 
och den skadepåföljd som föranleddes 
av försäkringsfallet. Ersättningsanspråket 
ska i vilket fall som helst framläggas inom 
tio år från det att skadepåföljden uppstod. 
Om ersättningsanspråket inte läggs fram 
inom den ovannämnda tidsfristen, förlorar 
den ersättningsberättigade sin rätt till 
ersättning.

Du kan ansöka om ersättning 
inom ett år från det att du har 
fått veta om försäkringens 
giltighet, försäkringsfallet och  
dess skadepåföljd. Du kan 
dock ansöka om ersättning   
högst 10 år efter försäkrings- 

                    fallet.

Fennia Liv betalar ut ersättningen, eller 
meddelar att ersättning inte betalas ut, 
senast inom en månad från det att bolaget 
har fått de redogörelser som anges i 

försäkringsskyddets specialvillkor. Om 
ersättningsbeloppet är stridigt, betalar 
Fennia Liv den ostridiga delen av ersätt-
ningen inom ovannämnda tid.

Fennia Liv har rätt att från ersättningen 
dra av obetalda förfallna försäkringspre-
mier med dröjsmålsräntor fram till det att 
försäkringsfallet inträffade.

Om försäkringsersättningen betalas ut 
till en omyndig person och dess belopp 
överstiger den gräns som fastställs i lagen 
om försäkringsavtal, underrättar Fennia 
Liv förmyndarmyndigheten på den omyndi-
gas hemort.

11  Försäkringsutdrag och andra 
      meddelanden

Fennia Liv har rätt att skicka meddelanden 
och tillkännagivanden om försäkringen till 
Fennia Livs nättjänst eller till den adress 
som försäkringstagaren har meddelat.

Fennia Liv lämnar minst en gång om året 
ett försäkringsutdrag till försäkringstagaren 
på Fennia Livs nättjänst. Av försäkrings-
utdraget framgår uppgifter om bland annat 
gällande skydd och deras belopp.

Du hittar försäkringsutdraget 
med gällande skydd och deras 
belopp på nättjänsten Mitt 
Fennia.

12  Ansvarsbegränsning

Fennia Liv ansvarar inte för

• hur eventuella ändringar i beskatt- 
ningspraxis eller lagstiftning inverkar
på försäkringen, försäkringspremierna
eller på den skattemässiga behandlin-
gen av parterna i försäkringsavtalet

• eventuella förändringar i beskatt- 
ningen eller för skattepåföljder,
om dessa beror på ändringar hos
försäkringstagaren, de försäkra-
de eller förmånstagarna

• beskattning av försäkringen.

Fennia Liv ansvarar inte för indirekta ska-
dor med anknytning till försäkringen.

13  Sökande av ändring

Den som är missnöjd med ett beslut som 
Fennia Liv meddelat i ett försäkringsären-
de, kan överlämna beslutet till Försäk-
rings- och finansrådgivningen (www.fine.
fi), Försäkringsnämnden eller Konsument-
tvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för 
behandling. Nämndernas utlåtanden har 
karaktären av rekommendationer.

Fennia Livs beslut kan överklagas i tings-
rätten. Talan kan väckas vid Helsingfors 
tingsrätt eller vid tingsrätten på partens 
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hemort i Finland inom tre år från den tid-
punkt då parten skriftligt fick del av Fennia 
Livs beslut och denna tidsfrist.

14  Ansökan om ersättning

Ersättning från livförsäkringsskyddet, 
skyddet mot bestående arbetsoförmåga 
och skyddet vid allvarlig sjukdom ska 
sökas hos Fennia Liv med en skriftlig 
ansökan.

Den sökande ska till Fennia Liv överlämna 
de dokument och uppgifter som är nöd-
vändiga för att reda ut Fennia Livs ansvar 
och som man skäligen kan förutsätta att få 
av den sökande.

Vi ger dig gärna råd, om du 
behöver hjälp med att fylla i 
ersättningsansökan. Tveka inte 
att kontakta oss!

Den sökande ansvarar för eventuella kost-
nader för anskaffning av dokument och 
uppgifter och för de kostnader som upp-
står då ersättningen betalas utomlands. 
Om redogörelserna inte är på finska, 
svenska eller engelska, kan kostnader för 
översättning dras av från ersättningen.

Om Fennia Liv i samband med ansökan 
om ersättning från skyddet mot bestående 
arbetsoförmåga och skyddet vid allvarlig 
sjukdom uppmanar den försäkrade att låta 
en läkare som bolaget förordnat undersö-
ka hans eller hennes hälsotillstånd, är den 
försäkrade skyldig att följa denna uppma-
ning. Fennia Liv ansvarar för kostnaderna 
för läkarundersökningen.

Specialvillkor för 
livförsäkringsskydd

15  Allmänna bestämmelser

Livförsäkringsskyddet kan tecknas 
antingen med en fast eller sjunkande 
försäkringssumma. Försäkringsskyddet 
kan tecknas antingen för en person eller 
som parskydd för två personer.

Försäkringsskyddet kan beviljas en 
person som är minst 15 år och högst 74 år. 
Försäkringsskyddet upphör senast i slutet 
av den försäkringsperiod under vilken den 
försäkrade, eller i fråga om parskydd den 
äldre av de försäkrade, fyller 90 år. Genom 
avtal kan försäkringsskyddet gälla en 
kortare tid, dock minst tio år.

Om parskyddet upphör för den ena 
försäkrade, fortsätter skyddet för den 
andra som försäkringsskydd för en person 
med oförändrad försäkringssumma.

En förmånstagare har rätt till livförsäk-
ringsersättning om den försäkrade avlider 
under försäkringsskyddets giltighetstid. 

Som ersättning betalas den försäkrings-
summa som gällde vid tidpunkten för döds-
fallet. Om de personer som är försäkrade 
med ett parskydd avlider samtidigt delas 
försäkringsersättningen på hälften mellan 
varderas förmånstagare, om inte något 
annat har bestämts med ett förmånstagar-
förordnande.

16  Begränsningar som gäller 
      utbetalning av ersättning

Livförsäkringsersättning betalas inte ut i 
följande fall:

• försäkringsfallet beror på själv-
mord som har begåtts innan
det har gått ett år från det att
Fennia Livs ansvar inträdde.

• försäkringsfallet har orsakats av
krig, tjänstgöring, väpnad konflikt
utomlands eller av uppgifter i inter-
nationella fredsbevarande eller
fredsframtvingande operationer eller
i andra militära operationer. Om den
försäkrade påbörjade sin utlandsresa
före kriget eller innan den väpnade
konflikten började och inte själv deltog
i dem, tillämpas denna punkt först när
det har gått 30 dygn från det att de
väpnade aktionerna började. Om den
försäkrade deltog i väpnade aktioner,
tillämpas denna punkt genast.

• försäkringsfallet har orsakats av
plötslig massdödande verkan av
vapen, en anläggning eller material
som baserar sig på kärnreaktion.

I lagen föreskrivs särskilt om försäkrings-
bolagets ansvar ifall Finland råkar i krig 
eller väpnad konflikt.

Specialvillkor för skydd mot 
bestående arbetsoförmåga

17  Allmänna bestämmelser

Skyddet mot bestående arbetsoförmåga 
kan tecknas antingen med en fast eller 
sjunkande försäkringssumma. Försäk-
ringsskyddet beviljas alltid som skydd för 
en person.

Försäkringsskyddet kan beviljas en per-
son som är minst 15 år och högst 59 år. 
Försäkringsskyddet upphör senast i slutet 
av den försäkringsperiod under vilken den 
försäkrade fyller 65 år. Genom avtal kan 
försäkringsskyddet gälla en kortare tid, 
dock minst tio år.

En förmånstagare har rätt till engångser-
sättning för bestående arbetsoförmåga om 
den försäkrade till följd av en sjukdom eller 
en skada har blivit bestående arbetsoför-
mögen och arbetsoförmågan har varat 
oavbrutet minst ett år under försäkringss-
kyddets giltighetstid. Fennia Liv kan dock 
betala ut engångsersättningen för bestå-

ende arbetsoförmåga innan ett år har för-
flutit från det att arbetsoförmågan började, 
om arbetsoförmågan på ett tillförlitligt sätt 
kan påvisas vara bestående. Förutsättnin-
gen för utbetalning av ersättningen är att 
ersättningsansökan har lämnats in under 
den försäkrades livstid.

En försäkrad anses vara bestående ar-
betsoförmögen om han eller hon slutgiltigt 
har mist sin förmåga att utföra sitt vanliga 
arbete och om han eller hon med all 
sannolikhet inte heller förmår utföra annat 
arbete som med beaktande av ålder och 
yrkeskunnighet bör anses vara lämpligt 
för honom eller henne och trygga en rimlig 
utkomst. Den försäkrade anses inte vara 
bestående arbetsoförmögen på grund av 
att han eller hon har rätt till rehabiliterin-
gsstöd med stöd av någon pensionslag.

Den engångsersättning som betalas ut 
för bestående arbetsoförmåga bestäms 
enligt den tidpunkt när rätten till ersättning 
uppstod. Skyddet mot bestående arbetso-
förmåga upphör när engångsersättningen 
har betalats ut.

18  Begränsningar som gäller 
      utbetalning av ersättning

Ersättning för bestående arbetsoförmåga 
betalas inte ut om arbetsoförmågan 

• har orsakats avsiktligt
av den försäkrade

• beror på en sjukdom eller en skada
som Fennia Liv inte enligt punkt 16 i
dessa villkor är ersättningsskyldigt för i
den händelse att den leder till dödsfall

• har orsakats av missbruk av alko-
hol eller läkemedel eller bruk av
ett annat berusningsmedel.

Specialvillkor för skydd vid 
allvarlig sjukdom

19  Allmänna bestämmelser

Skyddet vid allvarlig sjukdom beviljas alltid 
som skydd med fast försäkringssumma för 
en person.

Försäkringsskyddet kan beviljas en per-
son som är minst 18 år och högst 59 år. 
Försäkringsskyddet upphör senast i slutet 
av den försäkringsperiod under vilken den 
försäkrade fyller 65 år.

Engångsersättningen vid allvarlig sjukdom 
betalas ut när den försäkrade under 
försäkringsskyddets giltighetstid kons-
tateras ha en sjukdom som definieras i 
dessa försäkringsvillkor eller genomgår ett 
ingrepp som anges i dessa försäkrings-
villkor.

Engångsersättningen från skyddet vid all-
varlig sjukdom betalas ut bara en gång till 
den försäkrade, varefter skyddet upphör.
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Om skyddet trädde i kraft till 
exempel den 1 april 2021, kan 
förmånstagaren ansöka om 
ersättning tidigast den 30 juni 
2021 för en diagnostiserad 
sjukdom, en operation eller ett   
ingrepp.

Ersättningen betalas ut till den försäkrade 
om den allvarliga sjukdom som avses i 
villkoren konstateras för första gången 
hos den försäkrade (=diagnosdatum) eller 
om en operation eller ett ingrepp som 
avses i villkoren utförs för första gången 
tidigast 90 dagar (=karenstid) efter att den 
försäkrades skydd trädde i kraft.

Förutsättningen för att ersättning betalas 
ut är att den försäkrade ansöker om er-
sättning under sin livstid, tidigast 28 dagar 
efter att ha fått en diagnos eller genomgått 
ett ingrepp som ersätts.

Ersättningens indexnivå bestäms enligt 
dagen då sjukdomen konstaterades, ope-
rationsdagen eller den dag då personen 
införs i en officiell organtransplantationskö.

20  Allvarliga sjukdomar och ingrepp 
      som ersätts

20.1  Cancer

En säkert diagnostiserad och genom his-
tologisk undersökning bekräftad elakartad 
tumör, för vilken det är typiskt att elakarta-
de celler ökar okontrollerat och tränger in i 
vävnader. Som elakartade tumörer räknas 
leukemi, sarkom och lymfom, men inte 
hudlymfom.

Definitionen ovan omfattar inte följande:
• Cancersjukdomar som histologiskt

klassificeras som hörande till någon
av följande sjukdomstyper:

- premalign (förstadium till cancer)
- icke-invasiv
- cancer in situ
- semimalign (borderlinetumör)
- en tumör med liten poten-

tiell risk att bli elakartad.
• Tumörer i prostata, som inte histolo-

giskt har klassificerats som cancer
med en Gleasonsumma på minst 7
eller en sjukdom som till sin spridning
hör till minst TNM-stadium T2bN0M0.

• Kronisk lymfatisk leukemi om den
inte histologiskt har klassificerats
som grad A i Binet-systemet.

• Övriga hudcancersjukdomar (ink-
lusive kutant hudlymfom), utom
elakartat melanom, som histologiskt
har konstaterats ha gått djupare än
epidermis (hudens yttersta skikt).

• Sköldkörteltumörer, som inte histolo-
giskt har klassificerats som framskrid-
na till minst TNM-stadium T2N0M0.

• Diagnoser som grundar sig på
att cancerceller och/eller mole-
kyler som hänför sig till tumörer
finns i blodet, saliven eller i andra
kroppsvätskor, vid avsaknaden av
andra kliniskt verifierbara fynd.

• Tumörer och cancersjukdo-
mar som förekommer i sam-
band med HIV-infektion.

20.2  Stroke

Ersättning betalas ut för stroke, som beror 
på hjärnblödning eller blodpropp i hjär-
nans blodkärl och som orsakar samtliga 
följande:

• nya neurologiska symtom som hänför
sig till stroke och som kan konstateras
ännu 90 dagar efter strokediagnosen

• minst invaliditetsklass 6 eller
förlamning eller talstörningar
som varar minst 3 månader.

• nya fynd i datortomografi- eller
magnetundersökning som passar
ihop med den kliniska diagnosen

• bestående neurologiskt men.

Följande tillstånd berättigar inte till ersätt-
ning:

• tillfällig störning i hjärnans
blodcirkulation (TIA)

• olycksfallsrelaterad skada i hjärn-
vävnaden eller hjärnans blodkärl

• sekundär blödning till följd av
befintliga avvikelser i hjärnan

• avvikelser som visas i bilddiagnostis-
ka undersökningar av hjärnan utan 
klart samband med kliniska symtom 
eller fynd som tyder på hjärninfarkt

• förstöring av den optiska synner-
ven eller retina (=ögonbotten) eller
förlamning av ögonnerven (=nerven
i muskeln som ger rörelse i ögat).

20.3  Hjärtinfarkt

Förstöring av hjärtmuskeln till följd av sy-
rebrist ersätts i fall med samtliga följande 
kännetecken på myokardiell hjärtinfarkt:

• Typiska kliniska symtom (till
exempel smärta i bröstet)

• Nya typiska förändringar i
elektrokardiografi (=EKG)

• Karaktäristisk ökning av hjär-
tenzym eller plasmats tropo-
ninnivåer till minst följande

- Troponin T > 200 ng/L
(0,2 ng/ml eller 0,2 ug/L)

- Troponin I > 500 ng/L
(0,5 ng/ml eller 0,5 ug/L)

Förutsättningen för ersättning är att det 
definitivt är fråga om en akut myokardiell 
infarkt utifrån det ovan nämnda och even-
tuella andra objektiva iakttagelser. 

Definitionen ovan omfattar inte följande:

• Övriga akuta syndrom i hjärtat (till
exempel hjärtmuskelinflammation)

• Angina (bröstsmärta eller andra
symtom) utan myokardiell infarkt

• Hotande hjärtinfarkt som behandlats
med blodproppslösande medel eller
ballongvidgning och som inte orsakar
bestående nekros i hjärtmuskeln.

20.4  MS

Förutsättningen för att ersättning betalas 
ut är att diagnosen har getts av en specia-
list i neurologi och att diagnosen grundar 
sig på att allmänt använda diagnostiska 
kriterier uppfylls (McDonald-kriterierna 
2017). Diagnosen ska vara bekräftad 
genom typiska symtom, fynd i kliniska 
undersökningar, analys av cerebrospinal-
vätska och magnetundersökning.

Förutsättningen för ersättning är dessutom 
att samtliga följande uppfylls:

• Sjukdomen har orsakat allvarliga
neurologiska symtom som minskar
funktionsförmågan och som oavbrutet
har varat minst sex (6) månader ome-
delbart före ansökan om ersättning.

• Diagnosen har ställts efter att fler
än ett symtom som minskar funk-
tionsförmågan har förvärrats.

• Denna period med symtom
har föregåtts av fler än en fas
av förvärrade MS-symtom.

20.5  Kranskärlsoperation som öppen 
         hjärtoperation

Med en kranskärlsoperation som kan er-
sättas avses ett kirurgiskt ingrepp som den 
försäkrade genomgått för att leda blodet 
förbi en eller flera förträngningar i krans-
kärlen med hjälp av blodkärlstransplantat.

Behandling av förträngningar i kranskär-
len genom ballongvidgning eller ett annat 
ingrepp som utförs via en kateter ersätts 
inte.

20.6  Njursvikt

Ersättning betalas ut vid grav irreversibel 
insufficiens i båda njurarna och för vilken 
regelbunden, långvarig dialysvård har 
inletts och som vid tidpunkten för ansökan 
om ersättning har pågått i minst två måna-
der, eller efter en njurtransplantation.

20.7  Organ- och 
         benmärgstransplantation

Ersättning betalas ut för organtransplanta-
tion eller för att personen införs i en officiell 
organtransplantationskö, när den försäkra-
de är mottagare och det är fråga om

• transplantation av hjärta, lungor,
lever, njure eller bukspottkörtel
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• benmärgstransplantation där
blodets stamceller används, när
patientens egen benmärg för-
störts före transplantationen.

Transplantationen ska vara genomförd i 
Finland eller med en remiss från finländsk 
hälsovård.

20.8  Förlamning

Ersättning betalas ut för fullständig och 
bestående förlust av muskelkraften och 
känslan i minst två extremiteter till följd av 
en sjukdom eller ett olycksfall. Sjukdomen 
ska grunda sig på en neurologisk utred-
ning. Ersättningsbeslutet kan skjutas upp 
med högst 12 månader för att säkerställa 
att förändringarna till följd av sjukdomen är 
bestående.

20.9  Blindhet

Ersättning betalas ut för plötslig, fullstän-
dig förlust av synen i båda ögonen, vilken 
är bekräftad genom klinisk undersökning 
av en ögonläkare och är en följd av en 
sjukdom eller ett olycksfall. Synförlusten 
ska vara bestående, minst 90 procent, och 
leda till en synskada av minst invalidi-
tetsklass 18.

Ersättning betalas inte ut om den försäkra-
de var blind på det ena ögat på ovanståen-
de sätt när försäkringen tecknades.

20.10  Motorneuronsjukdom

Med en motorneuronsjukdom avses en 
degenerativ sjukdom, som typiskt leder till 
att de motoriska nervcellerna i benmär-
gen, hjärnstammen och i den motoriska 
hjärnbarken förstörs. Förutsättningen är 
diagnosen har ställts av en specialist i neu-
rologi. Ersättning betalas ut för amyotrofisk 
lateralskleros (ALS), primär lateralskleros, 
progressiv spinal muskelatrofi, pseudobul-
bär pares och progressiv bulbär pares.

21  Begränsningar som gäller 
      utbetalning av ersättning

Ersättning från skyddet vid allvarlig sjuk-
dom betalas inte ut om

• orsaken till sjukdomen eller ingreppet
är en sjukdom eller skada som har
orsakats avsiktligt av den försäkrade

• orsaken till sjukdomen eller ingrep-
pet är missbruk av alkohol, eller
läkemedel eller narkotikabruk

• sjukdomen eller ingreppet beror
på en sjukdom eller en skada som
Fennia Liv enligt punkt 16 i dessa
villkor inte är ersättningsskyldigt för
i det fall att den leder till dödsfall

• sjukdomen orsakas eller ingreppet
utförs på grund av att den försäkrade
har smittats med hiv eller aids.
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