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Kundförsäkring
1 januari 2020

Innan försäkringen tecknas är det viktigt att ta del av denna information som försäkringsgivaren  
är skyldig att lämna enligt lag. Försäkringen beskrivs endast översiktligt. De fullständiga försäk-
ringsvillkoren finns på www.sparbankensyd.se eller kontakta Sparbanken Syd.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns begränsningar i försäkringsskyddet. Läs mer under 
Finns det några begränsningar i försäkringens giltighet? Om något skydd är särskilt viktigt för dig, 
ta kontakt med oss för att få veta om det omfattas av försäkringen. 

Vem är försäkringsgivare?
Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585.  
Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna.  
Huvudkontorets besöksadress är Bohusgatan14, 106 60 Stockholm,  
telefonnummer: 0771-950 950, e-post: folksam@folksam.se, webb: folksam.se

Folksams verksamhet är försäkringar och sparande. Verksamheten står under tillsyn av  
Finansinspektionen. Finansinspektionens adress är Box 7821, 103 97 Stockholm,  
telefonnummer: 08-408 980 00, e-post: finansinspektionen@fi.se, webb: finansinspektionen.se

Vår marknadsföring följer svensk lag och står under tillsyn av Konsumentverket.  
Konsumentverkets adress är Box 48, 651 02 Karlstad, telefonnummer: 0771-42 33 00,  
e-post: konsumentverket@konsumentverket.se, webb: konsumentverket.se

Försäkringsvillkoren tillhandahålls på svenska och all kommunikation mellan dig och Folksam 
sker på svenska. Alla utskick avseende ditt försäkringsinnehav sker till din folkbokföringsadress, 
såvida vi inte kommer överens om annat.

Vem kan teckna försäkringen?
Du som har fyllt 18 men inte 55 år och är fullt arbetsför och har ett inlåningskonto i Sparbanken Syd 
kan teckna försäkringen. Om du söker ett försäkringsbelopp som överstiger 6 prisbasbelopp behöver 
du fylla i en hälsodeklaration. 

Vad händer om jag lämnar oriktiga uppgifter?
Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till Folksam, annars riskerar du att stå utan  
försäkringsskydd eller att Folksam är fria från ansvar vid försäkringsfall enligt bestämmelserna  
i försäkringsavtalslagen. Inbetald premie återbetalas inte i sådant fall.

När börjar försäkringen att gälla?
Försäkringen börja gälla dagen efter att ansökan om försäkring gjordes eller ett erbjudande  
om försäkring antogs under förutsättning att fullständiga ansökningshandlingar har lämnats till 
Folksam samt att den kan beviljas på normala villkor. Om försäkringen endast kan beviljas med 
särskilda villkor, börjar den att gälla först efter det att Folksam har erbjudit dig försäkringen på 
dessa villkor och du har antagit erbjudandet.
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Grupplivförsäkring GF 14340

Du som är kund i Sparbanken Syd kan teckna en grupplivförsäkring 
i Folksam. Försäkringen ger ekonomisk trygghet åt dina närmaste 
om du skulle avlida före 65 års ålder. I försäkringen ingår också en 
barngrupplivförsäkring.
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Vem får pengarna?
Om du avlider före 65 års ålder utbetalas ett engångsbelopp till den som är förmånstagare. Har du 
inte meddelat Folksam annat, är förmånstagare i första hand din make, registrerade partner eller 
sambo och i andra hand dina arvingar. Är försäkringen pantförskriven för lån i Sparbanken Syd, 
betalas pengarna ut till banken. Vill du ändra förmånstagare måste du skriftligen meddela 
Folksam detta. Ersättningen är skattefri.

Hur mycket betalas ut?
Du väljer själv ett försäkringsbelopp på lägst 2 och högst 40 prisbasbelopp. Från det år du fyller 
55 år sänks försäkringsbeloppet med 5 procentenheter varje år fram till du fyller 64 år.  

Omfattas även mina barn av försäkringen?
I försäkringen ingår också barngruppliv på 35 000 kronor (oavsett vilket försäkringsbelopp du 
väljer i din grupplivförsäkring). Barngruppliv gäller för ditt arvsberättigade barn till och med det år 
barnet fyller 18 år. Barnet ska vara stadigvarande bosatt i Norden. Barn till din make/registrerade 
partner eller sambo omfattas också, men ska då vara folkbokfört på din adress. Om barnet avlider, 
utbetalas försäkringsbeloppet till dödsboet.

Hur stor är premien?
Nedan kan du se hur stor premien är beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer. Du betalar 
premien månadsvis via autogiro.

Försäkringsbelopp i prisbasbelopp* i kronor (2020) Premie kronor/månad (2020)

2 94 600 7

4 189 200 14

6 283 800 20

8 378 400 27

10 473 000 33

15 709 500 50

20 946 000 66

25 1 182 500 82

30 1 419 000 98

35 1 655 500 115

40 1 892 000 131

* Prisbasbelopp år 2020 = 47 300  kronor
Försäkringsbeloppet sänks med 5 procentenheter per år från och med 55 till och med 64 års ålder.

Hur länge gäller försäkringen?
Försäkringen gäller längst till och med den månad du fyller 65 år. Den slutar dessförinnan att  
gälla om gruppavtalet upphör, om du inte längre har inlåningskonto hos Sparbanken Syd eller  
om du inte har betalat premie i rätt tid. 

Finns det några begränsningar i försäkringens giltighet?
Rätten till ersättning kan begränsas om du avlider i samband med självmord, krig, atomkärn-
reaktion eller vissa terrorhandlingar.

Självmord 
Vid självmord inom ett år från det att försäkringen trädde i kraft gäller försäkringen endast  
om det måste antas att den tagits utan tanke på självmordet.

Krig 
För försäkringsfall som inträffar vid vistelse i område i och utanför Sverige där krig eller krigs-
liknande oroligheter pågår, finns begränsningar för rätten till ersättning. 
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Atomkärnreaktion och terrorhandling 
Ersättning lämnas inte för försäkringsfall som har direkt eller indirekt samband med atom-
kärnreaktion. Ersättning gäller inte heller för försäkringsfall som uppstått genom biologiska, 
kemiska och nukleära substanser som spridits ut i samband med terrorhandling.

Hur får jag veta vad som gäller?
När du har tecknat i försäkringen får du ett försäkringsbesked tillsammans med kortfattade  
villkor. Om du vill ha de fullständiga villkoren, kan du hämta dem från www.sparbankensyd.se  
eller kontakta Sparbanken Syd. Försäkringsfall regleras enligt de fullständiga villkoren.

Kan jag ändra försäkringen?
Du kan när som helst höja eller sänka försäkringsbeloppet eller säga upp försäkringen. Det gör  
du enklast genom att kontakta Folksam. I vissa fall krävs hälsoförklaring.

Kan jag ångra mig?
Du har rätt att ångra dig inom 30 dagar efter att försäkringsavtalet har ingåtts. Ångerfristen  
räknas från den dag du fått alla handlingar. Om du ångrar dig måste du meddela Folksam,  
som har rätt att kräva premie för den tid försäkringen har gällt. Du kan också använda en  
ångerblankett som du hittar på konsumentverket.se.

Skaderegistrering
Folksam använder ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). 
Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning 
och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att Folksam får reda på om 
du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag eller myndighet som handlägger 
likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäk-
ringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk för att identifiera 
oklara försäkringsfall. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av er-
sättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad 
form för statistiska ändamål.

Skydd av personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar  
dina uppgifter. När du ingår ett försäkringsavtal med oss, behöver vi hantera dina person- 
uppgifter för att kunna administrera försäkringsförhållandet, hantera anmälda skador,  
beräkna försäkringspremier eller för att tillhandahålla relevant information och marknads-
föring till dig. De uppgifter vi behandlar kan vara ditt namn och adress, hälsoinformation,  
om det finns medförsäkrad, uppgifter om försäkringsfall och annan relevant information.  
Merparten av personuppgifterna samlas in från dig men vi kan även samla in uppgifter  
från en tredje part eller från offentliga källor. Personuppgifterna behandlas huvudsakligen  
för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt försäkringsavtalet. Vi kan även behöva  
hantera uppgifterna för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att fastställa, göra gällande  
eller försvara ett rättsligt anspråk eller när vi har ett berättigat intresse av att hantera dina  
uppgifter.

Kontaktuppgifter till det Folksambolag som är ansvarig för hanteringen av dina person-
uppgifter finner du i ditt försäkringsbesked. Du kan från och med 25 maj 2018 även kontakta 
Folksams dataskyddsombud på dataskyddsombud@folksam.se. Vi kommer att spara dina 
personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppfylla det ändamål för vilka de samlats 
in. Därefter raderar vi uppgifterna. Dina personuppgifter hanteras med sekretess enligt våra 
etiska regler. Dina adressuppgifter och grundläggande uppgifter om ditt avtal hanteras i ett 
för Folksambolagen gemensamt kundregister för bland annat automatiskt adressuppdatering 
och samordning av bolagens information och marknadsföring till dig. Vi kan även behöva 
lämna ut vissa personuppgifter till återförsäkringsbolag.

Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig, 
exempelvis genom att använda de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som  
antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EUkommissionens webbplats.



Du har rätt att få information om vilka uppgifter som vi behandlar om dig, att få felaktiga  
uppgifter rättade, att begära att vi begränsar vår behandling och att dina uppgifter överförs till 
annan part samt invända mot den behandling vi utför. Du har även rätt att inge klagomål till 
ansvarig tillsynsmyndighet.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på folksam.se/personuppgifter

Vi vill att du ska vara nöjd
Det är viktigt att det finns en väl fungerande klagomålshantering för att du som kund ska kunna få 
dina intressen tillgodosedda. En god hantering av klagomål ger Folksam en möjlighet att fånga upp 
problem samt att vidta förebyggande åtgärder. Du hittar mer information på folksam.se/klagomal

Vänd dig först till Folksam
Missförstånd eller oenigheter kan ofta klaras upp på ett enkelt sätt. Ta därför först kontakt med 
den som handlagt ditt ärende. Om du ändå inte blir nöjd så kan du kontakta handläggarens 
närmaste chef. Gäller oenigheten värdering av skadad egendom kan du begära ett utlåtande 
av en opartisk värderingsman. Du kan läsa mer om detta i försäkringsvillkoren som du hittar på 
folksam.se eller hos närmaste Folksamkontor.

Kundombudsmannen Folksam
Du som är kund i Folksam har möjligheten att få ditt ärende omprövat av Kundombudsmannen 
Folksam som är oberoende i förhållande till Folksams organisation. Kundombudsmannen om-
prövar de flesta ärenden rörande försäkring, skadefrågor och sparande. Om du inte är nöjd med 
Folksams slutliga beslut kan Kundombudsmannen göra en opartisk bedömning av ditt ärende. 
Efter det att Folksam har lämnat sitt slutliga beslut har du ett år på dig att göra en anmälan till 
Kundombudsmannen, under förutsättning att preskription inte inträtt.
Adress: 106 60 Stockholm
Telefon: 020-65 52 53
E-post: kundombudsmannen@folksam.se
Webb: folksam.se

Personförsäkringsnämnden
Personförsäkringsnämnden prövar tvister mellan den försäkrade (enskild konsument) och för-
säkringsföretaget i ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs 
medicinska bedömningar.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar de flesta tvister om privatpersoners för-
säkringar, dock inte tvister som rör ett lägre belopp än 2 000 kronor, medicinska bedömningar 
eller vållandefrågor vid trafikolyckor. ARN prövar inte heller försäkringstvister rörande försäk-
ring som grundar sig på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, om avtalet föreskriver 
ett särskilt tvistelösningsförfarande. Detta sker vanligtvis genom prövning i en partssamman-
satt nämnd. Fler undantag finns och framgår av ARN:s hemsida. Anmälan till ARN måste göras 
senast inom ett år efter det att du har framfört ditt klagomål till Folksam.
Adress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
E-post: arn@arn.se
Webb: arn.se

Allmän domstol
Du kan få din tvist med Folksam prövad av tingsrätten. Om du har rättsskyddsförsäkring kan 
den ersätta en del av rättegångskostnaderna.

Vill du veta mer?
Kontakta ditt Sparbanken Syd-kontor eller ring Telefonbanken, telefon 0411-82 20 82, om  
du vill veta mer om grupplivförsäkringen. Information finns också på www.sparbankensyd.se. 
Vill du ha information eller råd i försäkringsfrågor, kan du vända dig till 
•	 Konsumentverket, www.konsumentverket.se, telefon 0771-42 33 00
•	 Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, telefon 0200- 22 58 00 eller 

den kommunala konsumentrådgivningen.
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