
 

 
 
Detta faktablad ger endast en kortfattad och generell beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med 
de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. De finner du på www.writteninsurance.se 
 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Written Trygg, ekonomisk trygghet om du drabbas av hel arbetsoförmåga (100%), blir ofrivilligt arbetslös eller vid vård av nära 
anhörig. 

 

Vad ingår i försäkringen? 

 Arbetsoförmåga (sjukskriven till 
100%) 

 Vård av nära anhörig 

 Ofrivillig arbetslös – 
tillsvidareanställd, pga 
övertalighet eller uppsägning pga 
arbetsbrist, förutsatt att 
uppsägningen inte skett pga 
personliga skäl. Anställningen 
måste ha omfattat minst 17 
timmar per vecka under minst 
sex månader.  

 Ofrivillig arbetslös – 
tidsbegränsad anställning, 
som har omfattat mins 17 timmar 
i veckan betalas ersättning ut om 
den försäkrades arbetsgivare 
säger upp den försäkrade innan 
anställningstidens slut.   

 Ofrivillig arbetslös – 
egenföretagare, om man 
upphör med sin verksamhet pga 
att man inte kan få tillräckligt 
mycket arbete för att möte sina 
skäliga levnadskostnader. 
Företaget måste ha varit 
verksamt i minst 12 månader och 
ha genererat till skäliga 
levnadskostnader i minst 6 
månader. 

 

  

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 

 Försäkringen har en kvalificeringstid, 30 
dagar för arbetsoförmåga och 90 dagar 
ofrivillig arbetslös och 6 månader för 
egenföretagare vid ofrivillig arbetslöshet.  

 Försäkringen har en karenstid, 30 dagar 
vid arbetsoförmåga och 30 dagar vid 
ofrivillig arbetslöshet. 
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             Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker? 

! Uppsägningar som har skett på grund av personliga skäl 

! Har du sökt och fått avslag/förhöjd premie eller klausul för likvärdig försäkring de 
senaste 12 månaderna gäller inte denna försäkring 

! Försäkringen gäller inte till följd av någon befintlig åkomma, symtom som den 
försäkrade eller anhöriga haft innan försäkringen började gälla. Befintlig åkomma 
omfattas dock av försäkringen efter att den försäkrade eller anhöriga varit helt 
behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av 12 månader närmast 
före det att ersättningsanspråket framställs. 

! Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som beror på;  

o smärttillstånd i rygg, leder och muskler som saknar objektiva medicinska fynd 
o drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd. 
o Fibromyalgi (ICD M79,7) 
o psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller 

stressreaktion som inte blir diagnostiserad av läkare, 
o graviditetsrelaterat tillstånd under graviditet som en specialistläkare bedömer vara en 

normal graviditet, 
o konsekvenser av en medicinsk behandling som inte är medicinskt motiverad eller inte har 

påkallats av legitimerad sjukvårdspersonal, såsom plastikkirurgi som inte är rekonstruktiv 
kirurgi, 

 

Var gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller i Sverige. 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. Meddela din försäkringsförmedlare om 
du tecknat via en förmedlare annars kan du maila till: info@writteninsurance.se  
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