
 

 
 
Detta faktablad ger endast en kortfattad och generell beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med 
de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. 
 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Om man drabbas av en definierad diagnos kan man få ett skattefritt engångsbelopp utbetalt. 

 

Vad ingår i försäkringen? 

 Engångsbelopp vid specifik 
sjukdom 

 

  

Vad ingår inte i försäkringen? 
 Undantag avseende terrorism och 

massförstörelse  
 Delta i främmande krig eller vistelse 

utanför Sverige där krig eller politisk 
orolighet råder 

 Om försäkrade flyttar utanför 
EU/ESS område 

 Försämringar som beror på symtom 
som redan fanns innan försäkringen 
tecknades 

 Framkallande av försäkringsfall 
 Diagnoser som fastställs 3 månader 

från tecknandet omfattas inte. Vid 
hjärtinfarkt 30 dagar.  

 Efter utbetalning upphör 
försäkringen 

 

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker? 

! Utbetalning kan ske först efter 3 månader efter från diagnosen. Vid hjärtinfarkt 30 dagar.  
! För bröstcancer gäller en karenstid - från dagen då försäkringen började gälla och till dess att 

det gått 6 månader. Efter denna tidsperiod omfattas även denna diagnos. 
! Försäkringen gäller endast specifika diagnoser och händelser, se mer i försäkringsvillkoren 
! Försäkringen gäller inte för sjukdom, olycksfall, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning och 

inte heller för följder av sådana tillstånd där symtomen visat sig innan försäkringen började 
gälla, även om diagnos kan fastställas först vid senare tidpunkt eller följdåkommor därav. 

! Har du sökt och fått avslag/klausul/förhöjd premie på likvärdig försäkring de senaste 12 
månaderna gäller ej dessa försäkringar enligt detta villkor 

! Undantag i ICD C80.9: alla tumörer som bedöms pre-maligna vid mikroskopisk (histologisk) 
undersökning såsom cancerförändringar i celler t.ex. cervical intraepitelial neoplasi (CIN) i alla 
stadier, förstadier till cervicalcancer, icke invasiv carcinoma in situ, Hodgkins lymfom i 
stadium 1 och kronisk lymfatisk leukemi, hudcancer, förutom malignt melanom, som inte har 
invaderat djupare än 0,5 mm, prostatatumörer med Gleason-score mindre än 6 eller TNM-
klassifikation lägre än T2NOMO, alla tumörer som uppstår i samband med en HIV-infektion, 
tumörer i lymfvävnad och blodbildande vävnad och tillhörande vävnad 

! Ersättning utbetalas inte vid diagnos som anges i detta villkor om den försäkrade före 
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försäkringens tecknande haft samma diagnos. Detta gäller även senkomplikationer av en 
sjukdom, såsom diabetesretinopati (blindhet) hos diabetiker eller spridning av en sjukdom, 
såsom cancermetastasering. 

 

 

Var gäller försäkringen? 
Läs mer om vad som gäller här ovan och i försäkringsvillkoren. 

 

Vilka är mina skyldigheter? 
Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss, annars riskerar du att stå helt eller delvis utan 
försäkringsskydd eller att vi är fira från ansvar vid skada enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och 
allmän svensk lag i övrigt. Inbetalade premier återbetalas inte i sådant fall. 

 

När och hur ska jag betala? 
Premien ska betalas inom den utställda tiden på din avi. Har du autogiro måste det finnas täckning på kontot 
dagen då premien ska dras. Normalt ska en avi betalas inom 14 dagar. 

 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
I ditt försäkringsbesked ser du när din försäkring gäller. Detta förutsätts dock att man betalat in sin premie på 
utsatt tid. Sker inte det kan din försäkring vara ogiltig tills premie är erlagd. Avtalstiden är normalt ett år, men 
förlängs automatisk om försäkringen inte sägs upp av dig eller oss. 

 

Hur kan jag säga upp avtalet? 
Du kan säga upp försäkringen när som helst under försäkringstiden 
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