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Vem kan anslutas till försäkringen?

Denna information gäller för dig som ansluts till försäkringen från
och med 2019-04-01

Du som blivit medlem i Hyresgästföreningen ansluts om du:
• har fyllt 18 men inte 65 år,
• Inte får sjukersättning eller aktivitetsersättning
• är folkbokförd i Sverige.
Ovanstående anslutningskrav gäller även för medförsäkrad.
Medförsäkrad är make eller sambo som är folkbokförd och boende på
samma adress som du som är gruppmedlem.

Det här är en sammanfattande information om Hyresgästföreningens
medlemsförsäkring - Bo kvar. Du har rätt att få denna information
innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den.
Fullständiga försäkringsvillkor finns på
www.bnpparibascardif.se/hyresgastforeningen. Du kan också kontakta
BNP Paribas Cardifs kundservice för mer information om produkten.
Försäkringen erbjuds dig som är medlem i Hyresgästföreningen och
som vill försäkra din boendekostnad (upp till maximalt 4 000 kronor
per månad,) om du blir sjuk eller arbetslös. Ersättningens storlek
beror på till vilken grad arbetsförmågan är nedsatt. Nedsättning
av arbetsförmågan med t.ex.50 procent, ger rätt till ersättning med
50 procent av försäkringsbeloppet. Försäkringen kan även lämna
ersättning om du får en kritisk sjukdom eller avlider. Försäkringen
är en så kallad summaförsäkring. Det betyder att ersättning från
försäkringen inte sammanräknas med eventuell ersättning som du
får från andra källor, t.ex. från andra försäkringar. Det finns därför
ingen risk för dubbelförsäkring.

Omfattningen
Nedsatt arbetsförmåga: Om du blir förhindrad att arbeta på grund av
egen sjukdom eller olycksfallsskada till 25, 50, 75 eller 100 procent.
Arbetslöshet: Om du blir ofrivilligt arbetslös på grund av att din
anställning helt upphör genom exempelvis omorganisation eller
arbetsbrist. Anställning: se nedan under ”Arbetskrav”. Ersättning för
arbetslöshet gäller inte för företagare.
Sjukhusvistelse: Om du blir inskriven på sjukhus.
Sjukhusvistelseersättning gäller endast företagare och försäkrade
som har gått i pension.

Vad ersätter försäkringen?
Med boendekostnad menar vi din månadskostnad för:
• hyra avseende ett hyreskontrakt med fastighetsägare till en
hyresfastighet, hemförsäkring, hushållsel samt medlemsavgift
till Hyresgästföreningen,
• avgift till bostadsrättsförening, hemförsäkring, hushållsel
samt medlemsavgift till Hyresgästföreningen eller
• avgift till samfällighetsförening för ägarlägenhet, hemförsäkring,
hushållsel samt medlemsavgift till Hyresgästföreningen.

Kritisk sjukdom: Som kritisk sjukdom anses:
a. Hjärtinfarkt - vävnadsdöd i hjärtmuskel pga ischemi (syrebrist i
vävnad) som visat sig i form av:
· en episod med typisk bröstsmärta,
· nybildade elektrokardiografiska förändringar och
· ökning av hjärtenzym
b. Stroke - en cerebrovaskulär händelse som leder till permanent
neurologisk skada
c. Cancer - en malign tumör som diagnostiseras positivt med
histologisk bekräftelse och präglas av en okontrollerad tillväxt
av maligna celler eller vävnadsinvasion. Termen malign tumör
innefattar leukemi, lymfom och sarkom.
d. Njurinsufficiens - slutstadiet av en kroniskt irreversibel svikt av
båda njurarnas funktion, vilket medför att antingen regelbunden
dialys eller njurtransplantation krävs.
e. Transplantation av hjärta, lever, lunga, pancreas eller benmärg.
f. Koronar sjukdom som behandlas med öppen hjärtkirurgi förträngning eller tilltäppning av minst två kransartärer där
behandlingen har varit bypass-ingrepp genom öppning av bröstkorgen.

Högsta ersättningsbelopp är 4 000 kronor per månad. Ersättning
utbetalas under max 360 dagar per skada vid nedsatt arbetsförmåga
och arbetslöshet. Under försäkringstiden kan du få ersättning
under max 1 080 dagar (36 månader) totalt, för vart och ett av
momenten. För sjukhusvistelse lämnas ersättning i max 23 dagar
per skada och i max 69 dagar totalt under försäkringstiden. Vid
nedsatt arbetsförmåga, sjukhusvistelse eller arbetslöshet beräknas
ersättningen per dag.
Vid kritisk sjukdom utbetalas ett engångsbelopp på 10 000 kronor.
Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp motsvarande 12 månaders
boendekostnader, max 48 000 kronor.

Livskydd: Om du avlider.

Observera att om försäkringen omfattar både gruppmedlem och
medförsäkrad beräknas ersättningen efter halva försäkringsbeloppet
per person.

När kan du få ersättning?
Arbetskrav: För att kunna få ersättning för nedsatt arbetsförmåga
eller sjukhusvistelse ska du ha varit fullt arbetsför under minst 30
dagar i följd före kvalificeringstiden börjar räknas. För att kunna få
ersättning för arbetslöshet, ska du ha varit anställd under minst 180
dagar i följd före kvalificeringstiden börjar räknas. Arbetskravet gäller
både för försäkringstagare och medförsäkrad.
För kritisk sjukdom och livskydd gäller inte något arbetskrav.

Ersättning från livskyddet utbetalas till den avlidnes dödsbo. Övrig
ersättning betalas till den försäkrade.
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Exempel på vad försäkringen inte omfattar

Anställning innebär att du, under minst 17 timmar per vecka, utför
arbete i en tillsvidareanställning, en tidsbegränsad anställning med
en avtalad anställningstid på minst 12 månader eller är företagare.

För fullständig beskrivning av samtliga undantag, se försäkringsvillkoren.

Du är fullt arbetsför om du:
• utför dina arbetsuppgifter utan hinder,
• inte är berättigad till ersättning som har samband med sjukdom
eller olycksfall,
• inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller
olycksfall eller särskilt anpassat arbete.

Ersättning betalas inte vid nedsatt arbetsförmåga
eller sjukhusvistelse som
• är orsakad av sjukdom, smitta, skada, symtom eller följder därav,
som visat sig före försäkringens ikraftträdande/höjning, oavsett om
diagnos kunnat fastställas först därefter, eller följder därav,
• har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel,
sömn- eller läkemedel eller
• är orsakad av psykiska sjukdomar och syndrom samt
beteendestörningar, t.ex. depression, utbrändhet och
utmattningssyndrom.

En förutsättning för ersättning vid arbetslöshet är att du står till
arbetsmarknadens förfogande. A-kassan ska ha beviljat och utbetalt
full ersättning.
En förutsättning för ersättning vid nedsatt arbetsförmåga är att
Försäkringskassan har beviljat och utbetalt ersättning

Ersättning betalas inte vid arbetslöshet om du
• vid anslutningen till försäkringen var uppsagd/varslad eller kände
till förestående uppsägning/varsel, konkurs, rekonstruktion,
• under kvalificeringstiden blivit uppsagd eller varslad,
• själv sagt upp dig, inte är arbetssökande, inte erhåller
A-kasseersättning eller arbetsmarknadsstöd eller
• har en tidsbegränsad anställning som upphör vid den avtalade
anställningstidens slut.

Kvalificeringstid
Skador som inträffar under kvalificeringstiden ersätts inte.
Kvalificeringstiden för nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse
är de första 30 dagarna från försäkringen började gälla. För
arbetslöshet och kritisk sjukdom är kvalificeringstiden de första 90
dagarna från försäkringen började gälla. För livskyddet gäller ingen
kvalificeringstid.

Ersättning betalas inte vid kritisk sjukdom som är orsakat av
• hudcancer (utom invasiv malignt melanom), icke-invasiv cancer in
situ och tumörer av HIV-infektion
• typer av cancer som är histologiskt klassificerade som
predisponerad (t ex trombocytemi och polycytemia rubra vera),
typer av cancer som gränsar till maligna eller typer av cancer med
låg malign potential
• tumörer i prostata såvida inte dessa är histologiskt klassificerade
som Gleason-poäng större än 6 eller tumörer avancerade till minst
en klinisk TNM-klassificering T2N0M0,

Om du vid inträdet i försäkringen inte uppfyller arbetskravet börjar
kvalificeringstiden löpa först efter det att arbetskravet är uppfyllt.
Karenstid
Försäkringen gäller med en karenstid. Detta innebär att under den första
tiden av skadefallet lämnas ingen ersättning. Karenstiden är för nedsatt
arbetsförmåga och arbetslöshet de första 30 dagarna från skadedagen.
Vid sjukhusvistelse är de första 7 dagarna från skadedagen karenstid. För
kritisk sjukdom och livskydd gäller ingen karenstid.

Ersättning betalas inte vid dödsfall som är orsakat av
• sjukdom, smitta, skada, symtom eller följder av detta som visat
sig före försäkringens ikraftträdande/höjning, oavsett om diagnos
kunnat fastställas först därefter, eller följder därav.

Vad kostar försäkringen?
Premien för försäkringen är 99 kr per månad för försäkrad inklusive
eventuell medförsäkrad.

Försäkringsavtalet

Hyresgästföreningen Plus får ersättning för att sammanföra
försäkringstagaren med BNP Paribas Cardif. Ersättningen består
av två delar. Den första delen är en provision som uppgår till 2,5
procent av premien. Den andra delen av ersättningen är beroende
av eventuell vinst som uppstår avseende dessa försäkringar.

Försäkringsavtalet löper på ett år. Om inte försäkringsavtalet sägs
upp av någon av parterna förlängs det på de villkor som BNP Paribas
Cardif anger med ett år i taget. BNP Paribas Cardif har rätt att ändra
försäkringsvillkoren och premien vid försäkringstidens slut. Ändringar
ska meddelas dig skriftligen minst en månad i förväg.

När försäkringen börjar gälla

När upphör försäkringen att gälla?

Du ansluts i samband med att du blir medlem i Hyresgästföreningen
Från det att du blir medlem i Hyresgästföreningen har du ett
kostnadsfritt försäkringsskydd i tre månader. Under de tre månaderna
kommer du att få ett erbjudande om att behålla försäkringen. Du kan
då välja att behålla försäkringen genom att betala den. Om du inte
betalar försäkringen upphör ditt försäkringsskydd automatiskt när
de tre månaderna löper ut. Om du betalat försäkringen anses avtalet
mellan dig och BNP Paribas Cardif om frivillig gruppförsäkring ha
ingåtts dagen efter att de tre månaderna löpt ut.

Nedsatt arbetsförmåga och arbetslöshet: Rätt till ersättning upphör
vid utgången av månaden försäkrad fyller 67 år.
Sjukhusvistelse, kritisk sjukdom och dödsfall: Rätt till ersättning
upphör vid utgången av månaden försäkrad fyller 70 år.
Försäkringen upphör dessförinnan att gälla:
• den dag den har sagts upp av dig eller BNP Paribas Cardif,
• den dag ditt medlemskap i Hyresgästföreningen upphör eller
gruppmedlem avlider eller
• vid utgången av den månad gruppmedlem fyller 70 år.

Observera att det finns speciella regler om arbetskrav innan ditt
försäkringsskydd gäller fullt ut.
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Ångerrätt

Personförsäkringsnämnden
Nämnden lämnar rådgivande yttrande inom sjuk-, olycksfalls- och
livförsäkring.

Du har rätt att ångra köpet av försäkring inom 30 dagar efter det att
avtalet om frivillig gruppförsäkring anses ha ingåtts, det vill säga
inom 30 dagar efter den kostnadsfria tiden på tre månader. Inbetald
premie återbetalas då till dig.

Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se/PFN

Behandling av personuppgifter

Allmänna Reklamationsnämnden
Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas.

Vi, BNP Paribas Cardif, behandlar dina personuppgifter för att vi
ska kunna bedöma din ansökan om försäkring och administrera din
försäkring. De rättsliga grunderna för vår personuppgiftsbehandling
är bl a fullgörande av våra rättsliga förpliktelser samt fullgörande av
avtalsförpliktelser. Med personuppgifter menar vi bland annat dina
identifikations-, hälso- och försäkringsuppgifter. Vi kan komma att
lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners, myndigheter,
gemensamma skaderegistret eller andra försäkringsföretag.
Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att vi
ska kunna fullgöra våra förpliktelser. Enligt Dataskyddsförordningen
har du bl a rätt att begära information om, be oss rätta eller radera
dina personuppgifter hos oss.

Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se

Allmän Domstol
Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand
vid tingsrätt.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Opartisk rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd i
försäkringsfrågor.
Konsumenternas Försäkringsbyrå,
Karlavägen 108, Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Mer information om hur BNP Paribas Cardif behandlar
dina personuppgifter, dina rättigheter, liksom uppgifter om
personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud hittar du på
www.bnpparibascardif.se/personuppgifter.

Konsumentverket och kommunala konsumentvägledarna
Du kan få råd och hjälp vid köp av försäkring av
konsumentvägledarna i din kommun. Du kan också få vägledning
genom Konsumentverket på www.hallåkonsument.se.

Tillsynsmyndighet och lag
Ansvarig tillsynsmyndighet för försäkringsgivarna är Finansinspektionen. För distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet.
Svensk lag och föreskrift tillämpas på försäkringsavtalet och förmedlingen av försäkringen t ex Försäkringsavtalslagen,
Försäkringsförmedlingslagen, Distans- och hemförsäljningslagen
och Marknadsföringslagen. All kommunikation sker på svenska och
produkthandlingar tillhandahålls på svenska.

Vid frågor
Vid allmänna frågor om försäkringen kontaktas BNP Paribas Cardif
på telefonnummer 020-52 52 56 eller info@bnpparibascardif.se
Vid frågor om skadereglering kontakta BNP Paribas Cardifs
kundtjänst 020-52 52 56.

Prövning av beslut

Försäkringsgivare

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Om du inte är nöjd med BNP Paribas Cardifs service kan du skriftligen
vända dig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd.

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,
är försäkringsgivare för livskyddet. BNP Paribas Cardif Försäkring AB,
org.nr. 516406-0567, är försäkringsgivare för övriga försäkringsmoment. Bolagen kallas gemensamt för BNP Paribas Cardif och har
sina säten i Göteborg.

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 Göteborg

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få
beslutet omprövat i BNP Paribas Cardifs Skadenämnd.

BNP Paribas Cardif Box 24110, 400 22 GÖTEBORG
Tfn: 020-52 52 56
Mejl: info@bnpparibascardif.se

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 400 22 Göteborg

Bolagens solvens- och verksamhetsrapporter (SFCR) finns tillgängliga
på www.bnpparibascardif.se.

Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig
ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat.
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