
 

 
 
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? 
När man blir drabbad av sjukdom och/eller olycksfall ger en sjukvårdsförsäkring hjälp till vård. Försäkringen finns till både barn 
och vuxen och kan gälla både sjuk- och olycksfall eller endast vid olycksfall. Se mer i ditt försäkringsbrev och villkor vad som 
gäller för dig. 

 

Vad ingår i försäkringen? 
 Sjukhusvistelse, operationer, behandling 

mm 
 Specialistvård, diagnos, förberedande 

undersökning och efterbehandling 
 Rehabilitering 
 Sjuksköterska i hemmet 
 Kostnader inom offentlig vård 
 Fysioterapi, kiropraktor samt naprapat. 

Behandling och efterbehandling 
 Behandling hos legitimerad psykolog 

och/eller psykoterapeut 
 Transport/resor/logi 
 Dietiskt 
 Missbrukavvänjning (alkohol, narkotika 

eller medicin) 
 Vaccinationsservice 
 Second opinion 

  

  

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 

 Professionell sport 
 Framkallande av försäkringsfall 
 Kriminell handling 
 Militärflyg, avancerad flygning eller 

yrkesmässig   provflygning samt 
flygning med bolag som inte har 
koncession i nordiskt land 

 Professionell sport 

 

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker? 

! Skador som inträffat via användning av droger och medicinska preparat 
! Graviditet, sterilisering och sexuell dysfunktion 
! Vård och behandling av diagnosticerad kronisk sjukdom/skada eller en icke behandlingsbar 

sjukdom/skada som kräver livslång behandling 
! Befintlig åkomma som är känd av den försäkrade innan tecknandet av försäkringen, täcks 

efter två år av behandling- och symtomfrihet 
! Kosmetisk kirurgi och behandling, överviktsoperationer, veneriska sjukdomar, AIDS samt 

relaterade sjukdomar, sjukdomar som faller inom smittskyddslagen 
! Vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling, experimentell vård 
! Tandvård, medfödda sjukdomar, ätstörningar, inkontinens,  
! Fibromylagi och kroniska smärtsyndrom 
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! Läkarintyg, hälsointyg, förebyggande hälsokontroller 
! Förlorad arbetsinkomst, experimentell vård 
! Medfödda sjukdomar, hyperhidros, synkorrigeringar, Se mer i villkoren 
! Produkten sjukvårdolycksfall gäller inte vid skador uppkomna pga sjukdom 

 

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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