Företagets riskförsäkringar
Produktbeskrivning
Gäller från 1.3.2020

Företagsoptimi och Grupp-Optimi är
personförsäkringar som ger kontroll
över de ekonomiska riskerna vid
sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall. Försäkringarna är heltidsförsäkringar och gäller både i arbetet och
på fritiden. Förmånstagare kan vara
företaget, den försäkrade själv eller
den försäkrades anhöriga.
Företagsoptimi erbjuder möjlighet till
individuella lösningar för företagaren
eller företagets nyckelpersoner.
Grupp-Optimi är avsedd för företag
med mer än 10 anställda. Den passar
för hela personalen eller för en grupp
på minst två anställda.

Skydd vid dödsfall
och bestående
arbetsoförmåga
En dödsfallsförsäkring ger ekonomisk
trygghet som hjälper över den värsta
krisen. Dödsfallsersättningens storlek
kan väljas fritt. Den borde helst täcka
skulderna, ansvarsförbindelserna och
inkomsterna under 1–2 år.
Försäkringen kan tas med fast eller
sjunkande försäkringssumma. Ersättningen med stöd av en livförsäkring
med fast försäkringssumma är densamma under hela försäkringstiden,
dock så att summan höjs med indexjusteringar för att bevara dess realvärde.
Försäkringspremierna stiger med
åldern.
I alternativet med sjunkande summa
minskar försäkringssumman årligen på
så sätt att premien hela tiden är lika
stor med undantag för eventuella
indexjusteringar.
Om dödsfallsskydd tecknas för hela
personalen eller för bestämda
personalgrupper, kan skyddets storlek
fastställas fritt för de olika försäkrade.
Dödsfallsskyddet upphör att gälla
senast när den försäkrade fyller 90 år.
I försäkringen ingår alltid dödsfallsskydd i händelse av den huvudförsäkrades död. Som dödsfallssumma utbetalas
alltid det minimibelopp som försäkringsbolaget fastställt vid varje tillfälle.

Skydd som kan fogas till riskförsäkringarna
Skydd

Ersättning

Dödsfallsskydd

Om den försäkrade avlider, utbetalas försäkringssumman direkt till de anhöriga eller företaget.

Skydd i händelse av bestående
arbetsoförmåga

Om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen,
utbetalas försäkringssumman till den försäkrade eller
företaget.

Skydd i händelse av allvarlig
sjukdom

Om den försäkrade insjuknar i en sjukdom som
omfattas av skyddet, utbetalas försäkringssumman
till honom eller henne efter att sjukdomen har
konstaterats.

Skydd vid kortvarig
arbetsoförmåga

En avtalad dagpenningsersättning som utbetala till den
försäkrade eller företaget. Ersätter kostnader för kortvarig frånvaro från arbetet till följd av arbetsoförmåga.

Sjukhusförsäkring

En avtalad dagpenningsersättning utbetalas, om sjukhusvistelsen har fortgått i minst 5 dygn. Ersättningen
utbetalas till den försäkrade eller företaget.

Minimibeloppet har tills vidare fastställts till 1 000 euro och kan senare
ändras. Summan är inte indexbunden.
Summan betalas ut till dödsfallssummans förmånstagare eller, om ingen
förmånstagare har förordnats, till dödsboet. Ifall dödsfallssumman som betalas
ut från försäkringen är minst 1 000
euro, utbetalas inte minimibeloppet.
En försäkring i händelse av bestående
arbetsoförmåga berättigar till
engångsersättning, om den försäkrade
under försäkringens giltighetstid blir
bestående arbetsoförmögen till följd
av sjukdom eller olycksfall. För att
bestående arbetsoförmåga ska konstateras förutsätts det att arbetsoförmågan har fortgått i minst ett år utan
avbrott. En förutsättning för att ersättning ska betalas ut är dessutom att den
försäkrade har sökt ersättning medan
han eller hon fortfarande levde.
Som bestående arbetsoförmögen
betraktas en person som har slutligt
förlorat sin förmåga att utföra något
arbete och kan inte omskolas till något
annat arbete. Skyddet vid bestående
arbetsoförmåga upphör att gälla senast
när den försäkrade fyller 65 år.

Livförsäkringen och skyddet i händelse
av bestående arbetsoförmåga kan vid
behov väljas så att skyddssumman
årligen sjunker med ett avtalat belopp i
euro. Skydden med sjunkande summa
upphör senast när skyddssumman har
sjunkit till noll. Skydden upphör
emellertid alltid senast när den övre
åldersgränsen i skydden har uppnåtts
eller ersättningen har betalats ut.

Skydd i händelse av
allvarlig sjukdom
Om man drabbas av en allvarlig sjukdom är det viktigt att snabbt få bästa
möjliga vård. Då skydd i händelse av
allvarlig sjukdom har fogats till försäkringen, är det även ekonomiskt möjligt
att sköta nödvändiga arrangemang och
få vård. Rätt till ersättning ger de mest
allvarliga sjukdomarna och åtgärderna,
det vill säga cancer, kranskärlsoperation, hjärtinfarkt, njursvikt, multipel
skleros och stroke samt organ- och benmärgstransplantationer. I försäkringsvillkoren redogörs mer ingående för
vilka sjukdomar som ersätts.

Dagpenning för sjuktiden €/månad
Arbetsgivarens kostnad (lön + bikostnader)
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FPA-dagpenning i % av företagets lönekostnader
I tabellen anges lönekostnaderna för sjuktiden i förhållande till de sjukdagpenningar
som företaget från från FPA. Lönebikostnaderna har uppskattats till 30 %.
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Företagarens försäkringsskydd
Företagaren
Dödsfall

–

Bestående arbetsoförmåga

300 000 €/engångser

Skydd i händelse av allvarlig
sjukdom

100 000 €/engångsers

Kortvarig arbetsoförmåga

100 €/dag

Sjukkostnader

Kostnader – självrisk

Sjukhuskostnader

250 €/dag

Företagarens försäkringsskydd kom i sin helhet att kosta 245

Företagarens försäkringsskydd
Företagaren

Familjen

Dödsfall

–

300 000 €/engångsersättning

Bestående arbetsoförmåga

300 000 €/engångsersättning

–

Skydd i händelse av allvarlig sjukdom

100 000 €/engångsersättning

–

Kortvarig arbetsoförmåga

100 €/dag

–

Sjukhuskostnader

250 €/dag

–

Företagarens försäkringsskydd kom i sin helhet att kosta ca 230 €/månad (år 2020).

Ledningsgruppens försäkringsskydd
Den försäkrade

Familjen

Företaget

Dödsfall

–

75 000 €/engångsersättning

75 000 €/engångsersättning

Bestående arbetsoförmåga

75 000 €/engångsersättning

–

75 000 €/engångsersättning

Skydd i händelse av allvarlig
sjukdom

100 000 €/engångsersättning

–

–

Kortvarig arbetsoförmåga

50 €/dag

–

50 €/dag

Sjukhuskostnader

200 €/dag

–

–

Ledningsgruppens (5 män) försäkringar kom att kosta företaget ca 973 € /månad (år 2020).

Expertkonsulternas försäkringsskydd
Den försäkrade

Familjen

Företaget

Dödsfall

–

37 500 €/engångsersättning

37 500 €/engångsersättning

Bestående arbetsoförmåga

37 500 €/engångsersättning

–

37 500 €/engångsersättning

Skydd i händelse av allvarlig
sjukdom

50 000 €/engångsersättning

–

–

Kortvarig arbetsoförmåga

25 €/dag

–

25 €/dag

Priset på konsulternas (5 kvinnor) försäkringsskydd blev ca 237 € /månad (år 2020).

Beskattningen av personförsäkringar
Skatteuppgifterna har presenterats enligt situationen 1.3.2020. Skattebestämmelserna kan senare ändras.
Beskattningen utgör inte en del av försäkringsavtalet och försäkringsbolaget ansvarar inte för enskilda beskattningsbeslut
eller eventuella ändringar i skattelagstiftningen eller skattepraxisen.

1. Förmånstagaren är den anställda eller de anhöriga

2. Företaget som förmånstagare

Försäkringspremier

Försäkringspremier

• Företaget får dra av premierna.

• Premier för dödsfallsskydd är i allmänhet inte avdragsgilla.

• Premierna har i allmänhet inte räknats som den försäkrades
lön. Skyddssummorna ska vara rimliga i förhållande till den försäkrades stabiliserade inkomstnivå. I en försäkring som tecknats
för delägare måste bestämmelserna om förtäckt dividend och
oavdragbar vinstutdelning beaktas. Premien för sjukkostnadsförsäkringen räknas emellertid som arbetstagarens lön, såvida
försäkringen inte har tecknats för hela personalen. I övriga fall
ska premien behandlas som skattepliktig personalförmån, varvid
dagpenningsavgift eller arbets-givarens socialskyddsavgift inte
behöver betalas. Premien för skyddet i händelse av allvarlig
sjukdom räknas som arbetstagarens lön, såvida försäkringen inte
har tecknats för hela personalen.
Ersättningar
• Dödsfall
Dödsfallsersättningar till nära anhöriga omfattas av arvsskatten.
Skatten är högst 19 procent.
Nära anhöriga kan till exempel vara make eller maka, barn,
barnbarn och föräldrar. Även ersättningar som betalas till sambor
omfattas av arvsskatten om man har bott tillsammans, har eller
har haft barn tillsammans eller tidigare varit gifta med varandra.
Dödsfallsersättningar till andra än nära anhöriga utgör skattepliktig kapitalinkomst och skattesatsen är 30 procent. Skatten
på kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är 34 procent.
Dödsfallsersättningar som betalas till företag betraktas helt och
hållet som skattepliktiga intäkter.
• Ersättning i form av dagpenning
Dagpenningen utgör skattepliktig förvärvsinkomst för den
försäkrade.
• Bestående arbetsoförmåga, bestående men till följd av
olycksfall, allvarlig sjukdom
Engångsersättningen är i sin helhet skattefri när den betalas ut
till den försäkrade.
• Sjukhusförsäkring
Ersättningen utgör skattepliktig förvärvsinkomst för den
försäkrade till den del som den överstiger vårddagsavgifterna.

Avvikande från detta får ett aktiebolag på vissa villkor dra av
premierna för en försäkring som tecknats enbart i händelse av
den försäkrades död och med aktiebolaget som förmånstagare.
En förutsättning är att den försäkrade är en nyckelperson i
företaget.
• Sparpremier är inte avdragsgilla.
• Premier för andra skydd är i allmänhet avdragsgilla.
Ersättningar
• Dödsfall
Dödsfallssummorna är skattepliktig näringsinkomst.
I sparförsäkringar räknas endast försäkringens avkastning
som skattepliktig näringsinkomst (dödsfallssumma – icke
avdragsgilla premier).
• Övriga ersättningar som utbetalas till företaget utgör
beskattningsbar näringsinkomst.

För mer information kan du också logga
in på adressen www.mandatumlife.fi
eller ringa Mandatum Lifes kundtjänst
på numret 0200 31190 (lna/msa). Som
Mandatum Lifes ombud fungerar Ifs
företagskontor.
If Skadeförsäkringsbolag Ab
Registrerad hemort Helsingfors,
Finland. Ängsporten 4, 02200 Esbo
FINLAND. FO-nummer 1614120-3

Behandling av
personuppgifter
Mandatum Life behandlar sina kunders
personuppgifter i enlighet med finsk
lagstiftning. Uppgifterna skaffas från
kunden själv, från de instanser som
kunden har beviljat fullmakt, från andra
tillförlitliga instanser, från offentliga
register som förs av myndigheter samt
från Suomen Asiakastieto Oy:s och
Bisnode Finland Oy:s kreditregister.
På grund av bestämmelserna om
försäkringsbolagens tystnadsplikt
överlåter Mandatum Life inte uppgifter
om sina kunder till utomstående,
förutom med kundens samtycke eller
då överlåtandet av uppgifterna grundar
sig på bestämmelse i lag. Du kan ta del
av syftet med och innehållet i de personregister som Mandatum Life använder
genom de registerbeskrivningar som
finns att få på vår webbplats och i
beskrivningen som berör användning av
personuppgifter. Våra kundtjänstemän
ger också vid behov mer information.
Mandatum Life använder kundens
kontaktuppgifter till kundtjänst och
framställningar om kundrespons.
Mandatum Life kan även använda
kundregistret vid marknadsföring till
sina kunder samt spela in samtal för att
säkerställa en trygg skötsel av kundens
ärenden.
Kunden är skyldig att meddela ifall det
vid ett senare tillfälle sker ändringar
i den information, som har getts åt
Mandatum Life då avtalet ingicks.
Detta gäller också bl.a. kundens skattemässiga hemort och övriga kontaktuppgifter.

Läs försäkringsvillkoren
Produktbeskrivningen är i kraft från
1.3.2020. Denna produktbeskrivning
är inte en fullständig redogörelse för
företagets riskförsäkringar. Läs även
försäkringsvillkoren och prislistan.
Uppgifterna om beskattningen
grundar sig på gällande lagstiftning
1.3.2020. Mandatum Life ansvarar
inte för eventuella förändringar i
beskattningen, eller för enskilda
beskattningsbeslut.
Ifall det uppstår motstridigheter
mellan den finska och svenskspråkiga
versionen för produktbeskrivningen,
är det alltid den finska versionen som
tillämpas.

Bolag som beviljar
försäkringen
Försäkringen beviljas av
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Postadress PB 627,
00101 Helsingfors, Finland.
Registrerad hemort och adress
Bulevarden 56, 00120 Helsingfors,
Finland. FO-nummer 0641130-2
www.mandatumlife.fi
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
är helägt dotterbolag till Sampo Abp.
Berättelsen om Mandatum Livförsäkringsaktiebolagets solvens och
ekonomiska läge, samt tilläggsinformation om Mandatum Lifes solvens finns
på adressen www.mandatumlife.fi.
Mandatum Life har fått tillstånd
av Finansinspektionen att använda
övergångsåtgärder i sin kapitaltäckningsberäkning ända fram till 1.1.2032.

Ersättning för försäljare
Anställd eller agent hos Mandatum
Life kan få en monetär ersättning på
grundval av försäljningen av försäkringen.

Tillsynsmyndighet
Försäkringarna regleras i lagen om
försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Mandatum Lifes produkter
omfattas inte av insättningsgarantifonden. Mandatum Lifes verksamhet
övervakas av Finansinspektionen
(FIVA) (Snellmansgatan 6, PB 103,
00101 Helsingfors,
www.finanssivalvonta.fi, tfn 010 831 51).

Ansökan om ändring
i försäkringsbolagets beslut
Om du är missnöjd med det beslut
som du fått i ditt försäkringsärende
eller säljarens förfarande, vill vi gärna
att du i första hand kontaktar oss per
telefon, via ett webbmeddelande eller
per brev. Kontakta alltid först den person som fattat beslutet. Du kan också
skicka ett brev om saken på adressen
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Kundpost/2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo.
All respons handläggs effektivt, professionellt och i enlighet med gällande
lagstiftning. Handläggningen sker utan
dröjsmål, dock senast inom 30 dagar.
Ärendet kan även hänskjutas för
prövning till Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden,
Konsumenttvistenämnden eller
tingsrätten.
Försäkrings- och finansrådgivningen
FINE (Försäkrings- och finansrådgivningen, Porkalagatan 1,
00180 Helsingfors, tfn 09 6580 120,
www.fine.fi) ger kostnadsfritt oavhängiga
råd och handledning åt kunder i
frågor som gäller tillämpningen och
tolkningen av försäkringsavtal och
försäkringsvillkor.
FINEs Försäkrings- och finansrådgivning samt Försäkringsnämnden
ger också rekommendationer till avgörande av tvistemål. FINE behandlar
inte en tvist, som är anhängig eller
behandlad i konsumenttvistenämnden
eller i domstol.
Konsumenttvistenämndens
kontaktuppgifter:
Tavastvägen 3, PB 306,
00531 Helsingfors,
www.kuluttajariita.fi,
tfn 029 566 5200
Vid behov kan du också få ditt ärende
prövat av domstol. Talan ska väckas
antingen vid tingsrätten i Helsingfors
eller på vederbörandes stadigvarande
hemort i Finland. Talan ska väckas
inom tre år från det att vederbörande
skriftligen fick besked om försäkringsbolagets beslut och denna tidsfrist.

MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG, POSTADRESS PB 627, 00101 HELSINGFORS
REGISTRERAD HEMORT OCH ADRESS BULEVARDEN 56, 00120 HELSINGFORS, FINLAND
FO-NUMMER 0641130-2 WWW.MANDATUMLIFE.FI
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Fråga mer av Mandatum Lifes
kontaktchefer över hela landet

