Olycksfalls-, Sjuk- och olycksfalls- och Vuxen 50+
försäkring
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTER
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige, org.nr.
516401-8102

Produkt: Olycksfall, Sjuk- och olycksfall
och Vuxen 50+

Företa
org. n

Förköpsinformationen och de fullständiga villkoren hittar du på if.se. Vilken omfattning du har valt kommer att stå på ditt försäkringsbrev.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Olycksfallsförsäkringen lämnar ersättning vid olycksfall och kan tecknas av den som är mellan 0-70 år. Sjuk- och olycksfallsförsäkring
lämnar ersättning vid olycksfall eller sjukdom och kan tecknas av den som är mellan 18-50 år och Vuxen 50+försäkring lämnar ersättning vid olycksfall och vid vissa namngivna sjukdomar och kan tecknas av den som är mellan 50-70 år. För att få teckna våra sjuk- och
olycksfallsförsäkringar ska du vara bosatt i Sverige.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Olycksfall:
Bestående skada (medicinsk invaliditet) efter olycksfall
Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) efter
olycksfall
Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Ersättning för kroppsfel eller och inte heller följder
därav, som visat sig före försäkringens begynnelsedag.
Ersättning för följder av ett olycksfall som förvärrats
beroende på sjukdom, sjuklig förändring eller handikapp som du hade när skadan inträffade.

Sjukhusvistelse efter olycksfall
Händelseförsäkring

Finns det några begränsningar i vad försäkringen
täcker?

Kris
Dödsfall

Olycksfall orsakat av krig, krigsliknande händelser eller vid vistelse i område dit UD allmänt på grund av
säkerhetsläget avråder från att resa ersätts inte.

Sjuk- och olycksfall:
Bestående skada (medicinsk invaliditet) efter sjukdom
eller olycksfall
Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) efter
sjukdom eller olycksfall
Ekonomisk första hjälp
Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Olycksfall vid sportutövande om du får ersättning
med mer än ett prisbasbelopp (ca 45 000 kr) eller vid
utövande av farliga sporter såsom exempelvis fallskärmshoppning, kampsport, offpiståkning eller
bergsklättring ersätts inte.

Sjukhusvistelse efter sjukdom eller olycksfall
Händelseförsäkring
Kris
Dödsfall
Vuxen 50+:
Bestående skada (medicinsk invaliditet) efter olycksfall

Olycksfall vid bankörning, tävling eller organiserad
träning med motorfordon eller motorfarkost ersätts
inte.
Ärr eller annan kosmetisk defekt som understiger
1000 kr ersätts inte.

Ekonomisk första hjälp
Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Händelseförsäkring
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Telefon: 0771-655 655
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Momenten ekonomisk första hjälp och sjukhusvistelse i Vuxen 50+ gäller inte för sjukdom som visat
sig inom 90 dagar från begynnelsedag.

Sjukhusvistelse efter sjukdom eller olycksfall

If Skadeförsäkring AB (publ)
Postadress: 10680 Stockholm
Org.nr: 516401-8102

Olycksfall som har samband med att den försäkrade
utfört eller medverkat till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse eller olycksfall
som orsakats av att den försäkrade utför eller medverkar i terrorverksamhet, upplopp, gänguppgörelse,
huliganism eller liknande våldsam aktivitet ersätts
inte.

Kris

Tandskada samt rese- och behandlingskostnader ersätts med max 5% av försäkringsbeloppet för bestående skada. Gäller inte skada på grund av bitning eller tuggning.

Rådgivning
Dödsfall

Momentet händelseförsäkring gäller inte för fraktur
mer än en gång under avtalstiden.
Momentet ekonomisk första hjälp gäller inte dödsfall
som inträffat inom 24 h från att diagnos fastställts eller olyckan inträffat.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i hela världen med vissa begränsningar. Vid tillfällig vistelse utanför Norden gäller försäkringen i högst ett
år. Kontakta oss om du planerar att vistas utomlands längre än ett år, i vissa fall kan försäkringen fortsätta att gälla. Vid vistelse
utanför Norden gäller försäkringen aldrig kostnader för tandskada, rese- och behandlingskostnader eller kristerapi.

Vilka är mina skyldigheter?
Innan försäkringen börjar gälla ska en hälsodeklaration fyllas i (gäller för Sjuk- och olycksfall och Vuxen 50+).
Efter försäkringen börjat gälla ska du informera oss;
-om någon av uppgifterna i försäkringsbrevet inte stämmer
-om du planerar att vistas utanför Sverige i mer än ett år.
Om det inträffar en skada ska det anmälas till If snarast möjligt.
Vid skada ska du utan dröjsmål anlita läkare snarast och medverka till behandling
Vid skada ska du medverka till att If får tillgång till läkarintyg och övriga handlingar som är av betydelse för bestämning av rätten till ersättning.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen kan betalas helårs- eller halvårsvis samt månadsvis med autogiro.
Premien för ny försäkring ska betalas inom 14 dagar. När försäkringen förnyas ska denna betalas senast när den nya försäkringstiden börjar.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla den dag du själv väljer, dock tidigast dagen efter den dag då du ansöker om försäkring (för Sjuk- och
olycksfall och Vuxen 50+ innebär det dagen efter du fyllt i och skickat hälsodeklarationen till oss). Försäkringen börjar gälla under förutsättning att din hälsodeklaration godkänns och vi kan bevilja försäkringen (Sjuk- och olycksfall och Vuxen 50+).
Försäkringen gäller under ett år och förnyas automatiskt, om inte någon av parterna säger upp den. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen upphör på årsförfallodagen på eller närmast efter din 55-årsdag. Vid detta tillfälle konverteras försäkringen till en Vuxen
50+ försäkring utan krav på ny hälsoprövning, om inte annat anges på försäkringsbrevet

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du har en ångerrätt på 14 dagar efter att du mottagit försäkringsbrevet ifall försäkringsavtalet ingåtts på distans. Infaller denna
dag på en helgdag är det nästföljande vardag som gäller.
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Försäkringen kan sägas upp närsomhelst under försäkringsperioden.

