LIVSFORSIKRING
Produktinformationsblad
Dette dokument giver en oversigt over dækning, undtagelser og indskrænkninger. Udførlige betingelser er vedlagt og kan
fås hos din agent eller mægler.
Forsikringsgiver:

Squarelife Lebensversicherung AG

Forsikringstype:

Denne forsikring er en livsforsikring.

Hvad er dækket?

Hvad er ikke dækket?

Forsikringen dækker sikredes dødsfald.

Dødsfald som følge af sygdom eller tilskadekomst,
der er diagnosticeret eller konstateret før forsikringens etablering er ikke dækket.
Selvmord inden for de første to år af forsikringstiden
dækkes ikke i henhold til reglerne i Forsikringsaftalelovens § 100.
Under krigstilstand, terror, borgerligere uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende
art med virkning på dansk område bortfalder dækningen. Forsikring og Pension træffer i samråd med
myndighederne bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens
indtræden og ophør skal regnes.
Uden for dansk område dækker forsikringen ikke
forsikringsbegivenheder, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende.

Dækningsindskrænkninger
___

Hvor og hvornår
gælder forsikringen?
Forsikringsdækningen begynder den dato, der er anført på forsikringsbeviset. Forsikringen dækker i hele verden.
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Forsikringstagerens forpligtelser
•
•

Alle oplysninger opgivet af forsikringstageren i forbindelse med forsikringsbegæringer, eller særlige dokumenter,
der er leveret af eller på vegne af forsikringstageren vil blive indarbejdet i, og vil danne grundlag for dette forsikringsbevis.
Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at alle sådanne oplysninger er sande for så vidt det er forsikringstageren bekendt, eller med rimelig agtpågivenhed kan forvisse sig derom.

Begæringen skal modtages af balticfinance senest 1 uge før startdatoen.
Hvem kan tegne forsikringen:
Man kan tegne livsforsikring, hvis man
• Er fyldt 18 år, men ikke er ældre end 65 år
• Har fast folkeregisteradresse i Danmark.
• Har afgivet tilfredsstillende helbredsoplysninger i henhold til begæringen.

Præmiebetaling og forfald
•
•
•

Forsikringspræmien fremgår af forsikringsaftalens forside. Præmien beregnes fra den dag, hvor forsikringen træder i kraft.
Betales præmien ikke efter påkrav, sendes der en skriftlig påmindelse til forsikringstager. Påmindelsen, der tidligst sendes 14 dage efter første påkrav, indeholder oplysninger om retsvirkningerne, hvis indbetalingen ikke sker
inden en anført frist.
I forbindelse med udsendelse af påmindelser kan der opkræves et gebyr.

Forsikringsperiode
Forsikringsperioden er fastlagt i forsikringsbeviset.

Opsigelsesmuligheder
Hvis forsikringstager ønsker at opsige forsikringen, skal opsigelsen ske skriftligt. Forsikringen kan opsiges når som
helst med 30 dages varsel til den 1. i en måned.
balticfinance kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en måned. For forsikringer, hvor der er sket
anerkendelse af en dækningsberettiget skade, har opsigelsen dog først virkning, når udbetaling fra forsikringen har
fundet sted.

Præmie
Præmien er fastlagt i forsikringsbeviset.

Klagemuligheder
balticfinance Danmark A/S,
Bredgade 45C, 3. sal
1260 København K
Tlf. (+45) 70 25 01 08
info@balticfinance.com
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Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2 – 1100 København – Denmark
Tlf: +45 33 15 89 00
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
Webadresse: www.ankeforsikring.dk
Tlf. (+45) 33 15 89 00
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