Sjukvårdsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige, org.nr.
516401-8102

Produkt: If sjukvårdsförsäkring

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till privat vård och behandling. Försäkringen ger dig även tillgång till rådgivning och hjälp med
bokning av privat vård. Försäkringen kan tecknas av den som är bosatt i Sverige och är mellan 16-69 år. Försäkringsbelopp är 3 000 000
kr.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Vårdplanering

Sjukdom, kroppsfel eller följd av sådana tillstånd som du
hade eller som visat symtom före försäkringen tecknades.

Specialistvård

Förlorad arbetsinkomst

Rehabilitering
Operation, sjukhusvård, medicinsk eftervård och rehabilitering

Akut vård, akuta transporter och kostnader uppkomna i
samband med akut vård

Kristerapi

Sjukdom eller följd av sådan sjukdom som omfattas av
smittskyddslagen och klassas som allmänfarlig eller samhällsfarlig. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom som
orsakats av eller som är en följd utav en av Världshälsoorganisationen (WHO) utlyst epidemi eller pandemi

Resor och logi

Tandvårdsbehandling, vaccination, äldreomsorg

Hjälpmedel

Operation eller behandling som inte syftar till att läka eller
förbättra ditt medicinska tillstånd

Psykolog
Ny medicinsk bedömning

Patientavgifter och läkemedel

Medfödda sjukdomar, förlossningsskador eller följder
därav
Försäkringsbelopp är det du maximalt kan få ut i försäkringsersättning och framgår av ditt försäkringsbrev.
Försäkringen gäller med en självrisk på 750 kr. Om du fått remiss till läkare gäller försäkringen utan självrisk.

Förhindrande av graviditet, fertilitetsundersökning, behandlingar för barnlöshet eller skador till följd därav
Sexuell oförmåga, inklusive behandling för detta tillstånd
Försämring av hälsotillståndet som beror på missbruk,
t.ex. missbruk av alkohol eller narkotika
Organtransplantationer, eller organdonationer eller liknande
Vård och behandling av demenssjukdomar
Snarkning och sömnapné
Lipödem
Estetiska kirurgiska ingrepp
Bukplastik
Följder av självmordsförsök eller självförvållad kroppsskada

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

Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Telefon: 0771-655 655
Telefax: 08-541 706 76
1/2

www.if.se
E-post: kundservice@if.se

If 2022/03
40105_4

Om någon av följande sjukdomar blir aktuell inom två år
från försäkringens tecknande gäller försäkringen aldrig
för detta: psykisk sjukdom, trötthetssyndrom, utbrändhet,
elöverkänslighet, kroniskt smärttillstånd, fibromyalgi och
andra myalgier.

Finns det några begränsningar i vad försäkringen
täcker?
Skada orsakat av krig, krigsliknande händelser eller vid
vistelse i område dit UD allmänt på grund av säkerhetsläget avråder från att resa.
Skada som har samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till brottslig handling som enligt svensk lag
kan leda till fängelse eller skada som orsakats av att den
försäkrade utför eller medverkar i terrorverksamhet, upplopp, gänguppgörelse, huliganism eller liknande våldsam
aktivitet.
Skada som inträffat vid sportutövande där du får ersättning med mer än ett prisbasbelopp (ca 45 000 kr).
Kostnader som inte i förväg har godkänts av If
Kostnader för vård eller behandling om du uteblir från bokad behandlingstid

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för vård i Sverige som har förmedlats av If Vårdplanering. Om Ifs Vårdplanering bedömer att det från behandlingssynpunkt är nödvändigt kan vård erbjudas inom Ifs nätverk av vårdgivare i Norden. Vid tillfällig vistelse utomlands gäller försäkringen i högst
ett år. Du måste anmäla till If om du har för avsikt att vistas utomlands längre tid än 12 månader eller om du utvandrar från Sverige. Om du
inte anmäler utlandsvistelsen till oss så upphör försäkringsskyddet att gälla per det datum du flyttar från Sverige. If kan i vissa fall godkänna försäkringsskydd under utlandsvistelsen.

Vilka är mina skyldigheter?
Innan försäkringen börjar gälla ska du fylla i en hälsodeklaration. Efter försäkringen börjat gälla ska du informera oss om någon av uppgifterna i
försäkringsbrevet inte stämmer. Om det inträffar en skada ska du kontakta Ifs Vårdplanering. Innan behandling eller operation sker och innan
resa till sjukhus påbörjas ska Ifs Vårdplanering kontaktas för godkännande. 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 eller månadsvis. Valbara betalningssätt är e-faktura, autogiro eller pappersfaktura. 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 (skickar in ifylld hälsodeklaration). Försäkringen börjar gälla under förutsättning att din hälsodeklaration godkänns och vi kan bevilja försäkringen. Försäkringen gäller under
ett år och förnyas automatiskt, om inte någon av parterna säger upp den. Sjukvårdsförsäkringen upphör på årsförfallodagen på eller närmast
efter din 70-årsdag.

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 muntligen eller skriftligen närsomhelst under försäkringsperioden.

