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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Olycksfallsförsäkring med sjukvård ger en extra ekonomisk trygghet, stöd och vård vid händelse av trafikolycka i form av ett skattefritt
engångsbelopp respektive sjukvård. Du kan även få ersättningar för olika kostnader.

VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN?

Läkekostnader upp till högkostnadsskyddet.

Om den försäkrade flyttar utanför EU/ESS så
gäller inte försäkringen.

Tandskadekostnader.
Resekostnader/merkostnader.

Olycksfall som inte beror på trafikolycka.

Rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel.
Ersättning vid invaliditet.
Krishjälp.
Ersättning vid dödsfall efter olycka.
Sjukhusvistelse, operationer, behandling m.m.
Specialistvård , diagnos, förberedande undersökning och efterbehandling.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR
AV VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?
Nedan följer exempel på vad som inte ingår i
försäkringen.

Rehabilitering.

Skador som inträffat vid användning av
medicinska preparat Kostnader som ersätts
från annat håll.

Sjukgymnastik/fysioterapi, kiropraktor samt
naprapat. Behandling och efterbehandling.

Försämringar som beror på kroppsfel som
redan fanns innan.

Behandling hos legitimerad psykolog och/eller
psykoterapeut.

Kostnader utanför Norden.
Tandskada som uppkommit genom bitning,
tuggning eller sjukdom och inflammation.
Merkostnader i näringsverksamhet.
Ärr och skador som uppkommit innan
försäkringen trätt i kraft.
Försäkringen gäller inte utanför EU/ESS.
Det kan finnas ytterligare begränsningar i ”när
försäkringen gäller”. Se ditt försäkringsbesked
och/eller i villkoren.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Läs mer om vad som gäller här ovan samt i försäkringsbeskedet 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 fria från ansvar vid skada enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och alImän svensk lag i övrigt.
lnbetald premie 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 ATT 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 betald. Avtalstiden är normalt ett år, men
förlängs automatisk om försäkringen inte sägs upp av dig eller oss.

HUR SÄGER JAG UPP AVTALET?
Du kan säga upp försäkringen när som helst under försäkringstiden.

