ANSÖKAN OM ERSÄTTNING

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LÅNESKYDDSFÖRSÄKRING
Ersättningsansökningar gällande Balans och Låneskydd görs i din egen bank. Din bank skickar den ifyllda
ersättningsansökan till Sb-Livförsäkring.

För ifyllande av ersättningsansökan



ska du kontakta den bank som beviljat lånet
ta med dig de bilagor som behövs för att behandla ersättningsansökan*.

Banken skickar den ifyllda ersättningsansökan till försäkringsbolaget. Ansökan behandlas beroende på
försäkringsskyddet av Sb-Livförsäkring Ab eller Chubb eller LokalTapiola.
Försäkringsbolaget ber vid behov om ytterligare information.
När ersättningsansökan har behandlats får du alltid ett skriftligt ersättningsbeslut av det bolag som har
behandlat ansökan.

Ytterligare information lämnas av Sb-Livförsäkring
lainaturva@saastopankki.fi
Tfn 010 572 1001 (Sparbanken, Oma Säästöpankki)
Tfn 010 572 1008 (Pop Banken)

Försäkringsspecifika bilagor:
Arbetslöshet





arbetsavtal
uppsägningsmeddelande
skattekort
TE-tjänsters intyg att arbetssökningen är i kraft samt betalningsverifikat på
arbetslöshetsdagpenningen.

Tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom/olycksfall




Sjukledighetsintyg, samt sjukjournal, ur vilken det framgår när sjukdomen börjat och
diagnos/olycksfall,
skattekort,
FPA:s/arbetsgivarens intyg om sjukdagpenning.
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Bestående arbetsoförmåga/bestående arbetsoförmåga på grund av olycksfall



B- eller E-läkarutlåtande
om du fått ett utlåtande för pension eller annat eller om du har beviljats pension ska du
bifoga en kopia på utlåtandet/beslutet till ansökningen.

Bestående men på grund av olycksfall


B- eller E-läkarutlåtande

Allvarlig sjukdom






sjukhusvårdens epikris
alla patientjournaler som berör sjukdomen
akut hjärtinfarkt: diagnos som specialist i internmedicin bestyrker
akut stroke: diagnos som neurolog bestyrker med diagnostisk radiologi
cancer: diagnos som patolog bestyrker med histologisk undersökning

Dödsfallsskydd








officiell utredning av dödsorsak eller eventuellt polisens undersökningsmeddelande eller
förundersökningsprotokoll.
officiell utredning av dödsorsak eller eventuellt polisens undersökningsmeddelande eller
förundersökningsprotokoll.
den försäkrades sammanhängande släktutredning från cirka 15 års ålder (behövs om
förmånstagarförordnandet är till exempel anhöriga eller annat förordnande, där
förmånstagare har fastställts på basen av släktskap). Med släktutredning avses en kedja av
ämbetsbevis som getts av den avlidnes sista och alla tidigare hemorters
befolkningsregistermyndighet (församling eller magistrat), varav framgår bland annat den
avlidnes närmaste anhöriga.
ämbetsbevis eller kopia som utvisar släktskap (behövs om namngiven förmånstagare är nära
anhörig).
kopia av bouppteckningen behövs, om förmånstagarförordnandet är dödsboet
saldobesked av banken.
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