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Varför Primus-livförsäkring?

Unik medlemsförmån för 
organisationsmedlemmar

Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för Primus-livförsäkring. Läs handledningen omsorgsfullt  
och ta också del av försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med 
försäkringsvillkoren.

1 Alltid förmånligt pris 
Som medlem i Kalevas samarbetsorganisation får du och din make 
eller maka Primus-livförsäkring till betydligt förmånligare pris.

2 Ännu förmånligare parskydd för par  
Det gemensamma skyddet för två personer till förmånspris 
(parskydd) är för par cirka 25 % förmånligare än separata  
livförsäkringsskydd.

3 Omfattande livförsäkringsskydd 
Primus-livförsäkring omfattar dödsfall till följd av både sjukdom 
och olyckshändelse.

4 Snabb hälsodeklaration 
Primus-livförsäkringens hälsodeklaration är enkel och snabb. När 
du fyllt i hälsodeklarationen får du genast veta om försäkringen 
beviljas. Du kan få livförsäkringen i kraft på en gång.

   Läs mer om Primus-livförsäkring på  if.fi/livforsakring 

 
 

https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/personforsakringar/livforsakring
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Primus-livförsäkring i ett nötskal

Hur skulle familjen klara sig  
om inkomstnivån rasar?
Primus-livförsäkring ger din make eller maka, dina barn och dina övriga 
nära ekonomisk trygghet.

Primus är en livförsäkring för medlemmarna i Kalevas samarbets- 
organisationer och deras makar. Den ger din familj ekonomisk 
trygghet om det värsta skulle hända. Det lönar sig särskilt att teckna 
livförsäkring, om familjens levnadsstandard är beroende av den 
nuvarande inkomstnivån. Så är det ofta, när familjen har barn eller 
stora lån. 

Försäkringen ersätter dödsfall till följd av olyckshändelse eller sjuk- 
dom. Du kan försäkra dig själv, din make eller maka eller er båda. 

Den ersättning som betalas ut från försäkringen ger tid att ordna 
familjens ekonomi och hjälper på detta sätt att undvika akuta 
penningbekymmer. Det ger möjlighet att koncentrera sig på 
det väsentliga och i lugn och ro återgå till vardagen när familjen 
drabbats av sorg.
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Vad ersätter Primus-livförsäkring?

Skydd i händelse av dödsfall
Försäkringen ersätter dödsfall till följd av olyckshändelse eller sjukdom. 

Du kan välja ersättningssumman för Primus-livförsäkringens 
dödsfallsskydd upp till det maximibelopp som avtalats med din 
organisation.  

Vi rekommenderar ett skydd som täcker minst hushållets skulder 
och de kostnader som behövs för att upprätthålla familjens levnads-
standard, dina årsinkomster och 20 000 euro för varje barn som du 
försörjer. Om din livssituation förändras, kan du alltid ändra ersätt-
ningssumman. 

Ersättningen betalas ut utan dröjsmål när ersättningsansökan 
kommit in. Pengarna kan till exempel användas till låneamorteringar, 
boendekostnader och för att täcka utgifter i vardagen, begravnings-
kostnader eller arvsskatter.

Gemensamt skydd för två personer, dvs. parskydd 
Ett gemensamt parskydd är i genomsnitt 25 % förmånligare än 
separata livförsäkringsskydd. Parskyddet är en försäkring för 
två försäkrade med ett gemensamt ersättningsbelopp och båda 
försäkrade har sina egna förmånstagare.

Om den ena försäkrade avlider, betalas ersättningsbeloppet i sin 
helhet till den avlidnes förmånstagare. Om båda försäkrade avlider 
samtidigt, får varderas förmånstagare hälften var av ersättnings- 
beloppet.
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Skydd med fast eller sjunkande summa
Du kan välja dödsfallsskyddet som en försäkring med antingen fast 
eller sjunkande summa. Dödsfallsskyddet med fast summa är det 
vanligaste alternativet. Det lämpar sig för sådana situationer där 
behovet av skydd uppskattas vara oförändrat i många år framöver. 

Dödsfallsskyddet med sjunkande summa lämpar sig i sin tur 
för sådana situationer där personriskerna uppskattas minska i 
framtiden. När din livssituation förändras kan du vid behov byta 
från skydd med fast summa till skydd med sjunkande summa eller 
tvärtom.

Anpassningsskydd
I de nya Primus-försäkringarna ingår som tilläggsförmån utan 
avgift anpassningsskydd i händelse av dödsfall som beviljas alla 
försäkrade. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva beslutar om 
beloppet av vid var till gällande tilläggsförmån. Anpassningsskyddet 
är för närvarande 2 000 euro.

Hur kan du förbereda dig?

Livförsäkringen är ett sätt att förbereda sig ekonomiskt i  
händelse av dödsfall. Fler möjligheter och anvisningar för hur 
du kan skydda dig finns på adressen kalevavakuutus.fi  
(på finska).

Utbetalning av ersättning och förmånstagare
Från dödsfallsskyddet utbetalas det försäkringsbelopp som gällde 
vid tidpunkten för dödsfallet till de förmånstagare som försäkrings-
tagaren valt. Förmånstagarförordnandet i Primus-livförsäkring eller 
ändringar i det ska alltid göras skriftligen till If. Förmånstagarför-
ordnande kan inte ges på något annat sätt, t.ex. i ett testamente.

Försäkringsbeloppet betalas ut till de anhöriga, om försäkrings-
tagaren inte har uppgett någon annan förmånstagare. Om du vill att 

https://kalevavakuutus.fi
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din sambo står som förmånstagare, ska han eller hon utses  
till förmånstagare med namn. Du kan byta förmånstagare  
på Mina sidor. Läs mer om förmånstagarförordnanden på  
kalevavakuutus.fi/vakuutukset/henkivakuutus (på finska).

Anpassningsskyddet som beviljats som tilläggsförmån i händelse av 
den försäkrades död utbetalas till den försäkrades dödsbo, om det 
i försäkringen inte finns ett gällande förmånstagarförordnande för 
dödsfallsskyddet.

Hur tolkas förmånstagarförordnandet?

Om de anhöriga står som förmånstagare, utbetalas hälften av 
försäkringsbeloppet till maken eller makan och hälften delas 
jämnt mellan den försäkrades barn. I ett avlidet barns ställe 
träder barnets avkomlingar. Om den försäkrade varken har 
make eller maka eller avkomlingar, delas försäkringsbeloppet 
jämnt mellan den försäkrades arvtagare på det sätt som  
bestäms i ärvdabalken om deras rätt till arv. 

Om make eller maka och barn står som förmånstagare, 
utbetalas hälften av försäkringsbeloppet till den försäkrades 
make eller maka och den andra hälften delas jämnt mellan den 
försäkrades barn. I ett avlidet barns ställe träder barnets  
avkomlingar. Om den försäkrade varken har maka eller maka 
eller avkomlingar, utbetalas försäkringsbeloppet till dödsboet.

Om make eller maka står som förmånstagare, utbetalas 
försäkringsbeloppet till den person med vilken den försäkrade 
vid sin död var gift eller i registrerat parförhållande. Sambo 
omfattas inte av förmånstagarförordnandet make eller 
maka eller anhöriga, utan sambo ska separat namnges som 
förmånstagare.

Om barnen står som förmånstagare, utbetalas försäkrings- 
beloppet till den försäkrades barn. I ett avlidet barns ställe  
träder barnets avkomlingar.

https://kalevavakuutus.fi/vakuutukset/henkivakuutus
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Behöver du tilläggsskydd?
Om det maximibelopp för dödsfallsskyddet som vi avtalat med 
din organisation inte räcker till för att täcka familjens ekonomiska 
risker, kan du komplettera försäkringsbeloppen med If Personför-
säkring, som beviljas av Mandatum. Kontakta i så fall Ifs kundservice 
på numret 010 19 19 19.
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Viktig information om Primus-livförsäkring

Rätt information,  
säkert skydd
I det följande får du viktig information bland annat om beviljandet av 
försäkring, försäkringens upphörande, begränsningar och premier.

Dödsfallsskyddet i Primus-livförsäkring beviljas som ett skydd för 
en person i åldern 15–69 år och som ett parskydd för två personer i 
åldern 18–69 år. De försäkrade ska stadigvarande bo i Finland över 
sex månader per år. De ska ha sin stadigvarande hemvist i Finland 
och ha ett FPA-kort.

Dödsfallsskyddet upphör senast vid utgången av den försäkrings-
period under vilken någondera av de försäkrade har fyllt 70 år. 

Rätt till fortsatt försäkring
Skyddet till förmånspris för medlemmar kan också upphöra före  
70 års ålder, om ditt medlemskap i organisationen upphör. Då 
kan du fortsätta skyddet som ett individuellt dödsfallsskydd till 
normalpris upp till 70 ås ålder utan ett nytt intyg om hälsotill-
ståndet. Rätten till fortsatt försäkring gäller också din make eller 
maka.

Försäkringen baserar sig på de uppgifter som du lämnat
Det är viktigt att du lämnar exakta, fullständiga och korrekta 
uppgifter när du tecknar försäkring. När försäkringen beviljas eller 
förnyas och när du ansöker om ersättning kan bolaget kontrollera 
ditt medlemskap i organisationen, eftersom försäkringens giltighet 
förutsätter att du är medlem i Kalevas samarbetsorganisation.
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Hälsoutredning
När du tecknar livförsäkring ska du lämna ett intyg om ditt  
hälsotillstånd och underteckna ett medgivande. Med stöd av  
medgivandet kan försäkringsbolaget skaffa information om de 
försäkrades hälsotillstånd. Du fyller enkelt och snabbt i den hälso- 
deklaration som behövs i samband med köpet av försäkring.

Meddela förändringar
Underrätta oss om eventuella förändringar som inverkar på din 
försäkring. Du ska till exempel meddela oss om du flyttat till ny 
adress eller om du byter organisation. Du kan meddela ändringarna 
via Mina sidor på adressen if.fi/minasidor eller genom att ringa vår 
kundservice på numret 010 19 19 19.

Genom att lämna korrekta och uppdaterade uppgifter säkerställer 
du att försäkringen motsvarar dina behov och att du i händelse av 
en skada får den ersättning som du har rätt till.

Ansökan om ersättning
Du gör enklast ansökan om ersättning genom att skriva ut ersätt-
ningsansökan via vår webbplats och återsända den noggrant ifylld 
till If. Med ansökan följer anvisningar om de bilagor som behövs och 
vart handlingarna ska lämnas in. Du kan också ringa vår ersättnings-
tjänst på numret 010 19 19 19, så postar vi ersättningsansökan till  
dig för att kompletteras.

Försäkringsbolaget är skyldigt att betala ut ersättningen inom en 
månad efter att bolaget har fått de uppgifter och dokument som 
behövs för handläggningen av skadefallet.

https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/mina-sidor
https://www.if.fi/sv/privat/vid-skada/person/dodsfall
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Beskattning
På de dödsfallsersättningar som betalas ut till nära anhöriga 
uppbärs arvsskatt. Med nära anhöriga avses exempelvis äkta make 
eller maka, barn, barnbarn och föräldrar. Dödsfallsersättningar som 
betalas ut till andra än nära anhöriga är i sin helhet skattepliktig 
kapitalinkomst.

Begränsningar
Försäkringen är i regel inte i kraft under krig eller motsvarande 
situationer. Ersättning utbetalas inte, om dödsfallet har orsakats 
av kärnvapen, kärnolycka eller någon annan därmed jämförbar 
händelse. Ersättning utbetalas inte heller för dödsfall till följd av 
självmord, om mindre än ett år förflutit från det att försäkringen 
trädde i kraft.

Faktorer som inverkar på premien
På premien inverkar försäkringsbeloppet och den försäkrades ålder. 
I en livförsäkring med fast summa stiger premien varje år med den 
försäkrades ålder, och i en livförsäkring med sjunkande summa 
minskar skyddet varje år. Vid en övergång från en ålderskategori till 
en annan kan premien stiga eller skyddet minska mer än normalt.  
På premien beviljas en organisationsspecifik grupprabatt som är 
beroende av skadeutvecklingen i försäkringarna för organisationens 
medlemmar på lång sikt. Grupprabatten kan årligen stiga eller 
sjunka.

Försäkringsavtal och försäkringsbrev
Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal. På basis av avtalet 
bestäms bland annat försäkringsbeloppet och de försäkrade 
personerna. I försäkringsbrevet redogörs för det centrala innehållet 
i ditt försäkringsavtal. Du får ett nytt försäkringsbrev alltid i början 
av varje ny försäkringsperiod och när du tecknar en ny försäkring 
eller gör ändringar i din försäkring. 
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Försäkringsperiod och premiebetalning
Primus-livförsäkring träder i kraft genast när du tecknat försäk-
ringen. Den hålls i kraft fram till slutåldern, förutsatt att ditt 
medlemskap i samarbetsorganisationen fortsätter och du betalar 
försäkringspremien senast på förfallodagen.

Med e-faktura kan du betala din faktura i 1, 2, 4 eller 12 poster utan 
extra kostnader. Alternativt kan du få en avgiftsfri faktura till Mina 
sidor eller en pappersfaktura per post. Om du vill betala din premie 
i fler än en post, debiterar vi för varje pappersfaktura 1,90 euro/st.  
Mer information på adressen if.fi/e-faktura.

Försäkringen förnyas varje år, varvid vi skickar dig ett nytt försäk-
ringsbrev.

Ändringar i avtalet
Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i 
försäkringsvillkoren göra ändringar i försäkringsvillkoren och 
premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Dessutom kan försäk-
ringsbolaget göra sådana ändringar i dem som inte inverkar på det 
centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. Vi meddelar dig om even-
tuella ändringar på förhand.

Din försäkring upphör
Din försäkring kan upphöra i följande situationer:

• Vid en på förhand avtalat tidpunkt
• När du skriftligen meddelar vårt bolag om detta
• På försäkringsbolagets beslut under pågående försäkringsperiod, 

om premien inte har betalats
• På försäkringsbolagets beslut om medlemskapet i fack- 

organisationen upphör
• På försäkringsbolagets beslut i de övriga situationer som nämns  

i försäkringsvillkor och lagar

https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/e-faktura
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Försäkringen beviljas av
Primus-livförsäkring beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget 
Kaleva, Bulevarden 56, Helsingfors. En redogörelse för Kalevas 
solvens och finansiella ställning samt mer ekonomisk information 
om Kaleva finns på finska på adressen kalevavakuutus.fi. 

Ombud
Kalevas ombud är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland.  
If sköter kundservicen och skadehanteringen i anslutning till 
Primus-livförsäkring.

Tillsynsmyndighet
Avtalet regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk 
lagstiftning. Kalevas produkter omfattas inte av insättnings- 
garantifonden. Kalevas verksamhet övervakas av Finansinspek-
tionen (FIVA) Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors,  
www.finanssivalvonta.fi, tfn 010 831 51.

Ersättning för försäljare
Anställd eller ombud hos If kan få en monetär ersättning på 
grundval av försäljningen av försäkringen.

https://www.kalevavakuutus.fi/
http://www.finanssivalvonta.fi
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Försäkringen beviljas av 

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva  
Registrerad hemort och adress  
Bulevarden 56, 00120 Helsingfors, Finland. 

FO-nummer 0200628-9. www.kalevavakuutus.fi.

Lägesrapporten om Kalevas solvens och finansiella 
ställning samt ytterligare upplysningar om 
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas solvens 
finns på adressen www.kalevavakuutus.fi.

If Skadeförsäkringsbolag, filial i Finland 
är ombud för Kaleva. 
 
If Skadeförsäkring AB (publ)
Filial i Finland  
Registrerad hemort Stockholm  
FO-nummer 1602149-8 

Kägelhamnen 2  
02150 Esbo 

Telefon 010 19 15 15 (växel)  
If Kundservice, telefon 010 19 19 19

If Skadeförsäkring AB (publ) 
10680 Stockholm, Sverige 
Org.nr 516401-8102

Försäkringsgivaren eller dess ombud ger inte 
personliga rekommendationer om försäkringar 
enligt lagen om försäkringsavtal. 

Konsumentskydd
Om du som försäkringstagare eller ersättnings-
sökande är missnöjd med beslutet, kan du vända 
dig till If Kundombudsman. Lämna in uppgifterna 
om ärendet inom sex månader efter att du fått 
beslutet på adressen asiakasvaltuutettu@if.fi 
eller If Kundombudsman, PB 2018, 20025 IF. 

Försäkrings- och finansrådgivningen (fine.fi)  
och Konsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi)  
ger beslutsrekommendationer i ärenden som gäller 
försäkringsgivarens eller ombudets förfarande.  
Trafik- och patientskadenämnden (liipo.fi) ger 
beslutsrekommendationer i ersättningsärenden  
i enlighet med trafikförsäkringslagen. Du kan också  
få ditt ärende prövat i domstol genom att väcka  
talan vid tingsrätten. 

Mer information och en kontaktblankett  
till kundombudsmannen finns på 
adressen if.fi/andringsansokan. 

Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar kundernas personuppgifter med iakt-
tagande av vid var tid gällande försäkrings- och 
dataskyddslagstiftning och värnar också i övrigt 
om kundernas integritetsskydd vid behandlingen 
av personuppgifter. Vi behandlar våra kunders 
personuppgifter för skötseln av försäkrings- 
ärenden i olika skeden av försäkringens livscykel, 
såsom när försäkringsavtal ingås, under försäkrings- 
perioden och vid skadehanteringen. Uppgifterna 
skaffas från kunden själv, från de instanser som 
kunden har beviljat fullmakt, från offentliga register 
som förs av myndigheter och från kreditupp-
lysningsregistret. Vi använder vårt kundregister 
också för marknadsföring till våra kunder. 

Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående utan 
kundens samtycke, såvida inte utlämnandet av 
uppgifter baserar sig på bestämmelse i lag. Vi spelar 
in telefonsamtal med försäkrings- och ersättnings- 
tjänsten för att verifiera innehållet i samtalet 
med kunden, exempelvis när det är fråga om att 
ingå avtal eller rådgivning i anslutning till skade-
ärenden. Vi använder inspelningarna också för 
att utveckla kvaliteten på våra tjänster. Mer infor-
mation om behandlingen av personuppgifter finns 
på adressen if.fi/hantering-av-personuppgifter.

Uppgifter om försäkringsgivaren

https://www.fine.fi/sv/forstasidan.html
https://kuluttajariita.fi/sv/index.html
https://liipo.fi/sv
https://www.if.fi/sv/privat/vid-skada/om-du-inte-ar-nojd
https://www.if.fi/sv/hantering-av-personuppgifter

