Sjukvårdsförsäkring

Faktablad för försäkringsprodukter
Företag: Säkra Direkt AB, org.nr 556857-5574, Stockholm, Sverige

Produkt: Sjukvårdsförsäkring

Komplett avtals- och försäkringsinformation finns i försäkringsbeskedet och försäkringsvillkoren Detta dokument
ger en kort sammanfattning av vad försäkringen kan lämna för ersättning samt undantag och begränsningar. Den
är inte anpassad till enskilda specifika omständigheter.
Försäkringsgivare för denna försäkring är 60%, hos SI Insurance (Europe) SA (SIIE), 40% Axis Speciality
Europe SE och står under begränsad tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Säkra Direkt AB står under
Finansinspektionens tillsyn. Önskas ytterligare information om under vilken tillsyn Säkra Direkt AB eller
försäkringsgivaren står, kontakta Säkra Direkt AB.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en sjukvårdsförsäkring som gäller för olycksfallsskada/sjukdom. Försäkringen kan gälla med självrisk
eller krav om remiss. Försäkringen lämnar ersättning för vård och kostnader som överstiger självrisken och som
är på förhand anvisade och godkända av försäkringsgivaren.
Vad ingår i försäkringen?
 Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering,
sjukvårdsrådgivning lämnas även för
hemmavarande barn
 Sjukvårdsrådgivning dygnet runt
 Vårdplanering av legitimerade sjuksköterskor
per telefon 08.00-17.00
 Utökad sjukvårdsrådgivning dvs även
avseende vård som inte omfattas av denna
försäkring
 Utgifter för operation, vård och behandling på
grund av en olycksfallsskada eller sjukdom.
 Sjukhusvård inkl. intensivvård
 Operationer
 Pacemaker
 Laboratorie- & röntgenundersökning och
annan skanning
 Hjälpmedel under sjukhusvistelse max ett (1)
per skada
 Receptbelagd medicin i samband med
sjukhusvistelse/behandling
 För- & efterbehandling på sjukhus/klinik i
samband med sjukhusvistelse
 Rekonstruktiv kirurgisk behandling efter
olycksfall eller till följd av kirurgiskt ingrepp vid
vissa allvarliga sjukdomar
 Cancerbehandling
 Konsultation hos specialistläkare
 Undersökning ordinerad av specialistläkare
 Läkarordinerad rehabilitering dock max 6
månader i ett behandlingsförlopp
 Sjuksköterska i hemmet dock max 30 dagar
per försäkringsår
 Patientavgifter
 Fysioterapi, max 10 behandlingar
 Behandling av kiropraktor, naprapat, osteopat
och akupunktör, max 10 behandlingar.
Därutöver kan försäkringen lämna ersättning
för sjukgymnastik, kiropraktorbehandling eller
osteopati under sjukhusvistelse samt
efterbehandling i samband med
sjukhusvistelse, dock max i 6 månader från
första behandlingsdag.
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Vad ingår inte i försäkringen?
 Försäkringen gäller inte för befintlig åkomma.
Ersättning utgår inte för kostnader som avser,
beror på eller har uppstått till följd av:
 Förebyggande vård
 Kosmetisk kirurgi och behandling
 Överviktsoperationer inom den privata
vårdsektorn samt följder därav
 Veneriska sjukdomar eller AIDS; AIDS
relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade
till HIV-antikroppar
 Missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner
(dock ersätts 1 behandlingstillfälle)
 Avsiktligt självförvållad kroppsskada
 Födelsekontroll inkl. sterilisering
 Framkallad abort såvida den inte är medicinskt
ordinerad, graviditet, födsel och
efterbehandling, fertilitetstest och
fertilitetsbehandling
 Experimentell vård
 Vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk
behandling
 Behandling av sexuell dysfunktion
 Tandvård eller tandkirurgiska operationer,
 Snarkproblem så vida inte sömnapné är
diagnostiserad
 Behandling med alternativa
behandlingsmetoder
 Läkarintyg och/eller hälsointyg
 Behandling av sjukdomar under militärtjänst
 Behandling utförd av försäkrad, hans/hennes
partner, föräldrar eller barn eller ett företag som
ägs av någon av sagda personer
 Epidemier där insatserna leds av offentliga
myndigheter
 Sjukdom som omfattas av smittskyddslagen
eller följder därav
 Logoped
 Kostnad där försäkrad uteblivit från besöket
 Professionell sport
 Organtransplantation
 Konvalescens
 Förebyggande hälsokontroller










 Behandling av psykolog/psykoterapeut, max
10 behandlingstillfällen och max 10 timmar per
skada
 Konsultation hos dietist för personer med ett
BMI över 30, max 5 konsultationer
 Behandling av missbruk av alkohol, narkotika
eller medicin, inkl. avvänjning, vid 1
behandlingstillfälle. Ersättning kan max uppgå
till 60 000 kr.
Transport- och logikostnader som uppstår i
samband med behandling, vid avstånd längre än
100 km enkel resa
Service- och vårdgaranti
 Servicegaranti – rätt till bokat besök hos
läkare inom 4 arbetsdagar från
telefonsamtalet till vårdplaneringen
 Vårdgarantiersättning utgår om inte operation
genomförts inom 20 dagar förutsatt bl.a. att
vårdplaneringen har fått nödvändiga underlag.
Garantiersättning utgår med 500 kr per dygn
och kan max uppgå till 10.000 kr.
Vaccinationsservice dvs allmän information och
bokning av tid
Second opinion dvs ytterligare medicinsk
bedömning vid svåra medicinska
ställningstaganden. Ersättningen är maximerad till
10.000 kr
Kostnaden för av försäkringsgivaren begärda
intyg, journaler och undersökningar ersätts av
försäkringsgivaren
Försäkringen täcker maximalt upp till 2 000 000 kr
per försäkrad och år.

 Permanenta medicinska hjälpmedel
 Synkorrigering och synkorrigerande behandling
 Åderbråck som inte är medicinsk motiverat, och
som är av kosmetisk karaktär medför att endast
klassificering C3 – C6 får bokas
 Utredning och/eller behandling av psykisk eller
neuropsykiatrisk diagnos enligt ICD kod F90F98
 Dialysbehandling

 Olycksfallsskada eller sjukdom som direkt eller

indirekt beror på sport-, idrott- eller
artistutövande med inslag av fysisk aktivitet där
den försäkrade beräknas erhålla årlig inkomst
av minst 0,5 pbb inkl. bidrag från sponsorer
ersätts inte.
 Försäkringen gäller inte för skadefall orsakad
av terroristhandling vid användande av kärn-,
kemiska eller biologiska massförstörelsevapen.
 Försäkringen gäller inte vid deltagande i krig
eller politiska oroligheter utanför Sverige.
Utbryter krig/oroligheter medan den försäkrade
vistas i området gäller försäkringen under 1
månad förutsatt att han/hon ej deltar i
kriget/oroligheterna

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
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Grundvillkoret för att teckna försäkring är att den försäkrade måste vara fullt arbetsför, inte ha fyllt 66 år,
vara folkbokförd inom Norden och omfattas av allmän sjukvård genom nordisk försäkringskassa.
Grundvillkoret för att teckna försäkring för barn är att barnet som ska försäkras inte har fyllt 25 år, är
folkbokförd inom Norden och omfattas av allmän sjukvård genom nordisk försäkringskassa.
Ansvarstiden dvs den längsta tid som ersättning kan lämnas för ett skadefall, är obegränsad fram till 66
års dagen och därefter är ansvarstiden 5 år. Ansvarstiden för avtal utan möjlighet till vidare/fortsättningsförsäkring pga. uppnådd slutålder är för pågående skada 3 månader från försäkringens sista
giltighetsdag. Ansvarstid för försäkring tecknad av arbetsgivare/organisation där försäkring lämnas obetald
under pågående skadefall är 1 år.
Konsultationer hos specialister samt generella förberedande och nödvändiga undersökningar, tester och
provtagning ersätts bara i direkt och omedelbar anslutning till behandlingen, normalt längst 6 månader
från skadans uppkomst. Det måste vara på förhand godkänt av försäkringsgivaren och värderas som
rimliga och relevanta.
Utökad sjukvårdsrådgivning omfattar inte akut sjukvård och gäller inte vid försäkring med remisskrav.
Vaccinationsservice gäller ej försäkring med remisskrav. Kostnad för vaccination täcks inte av
försäkringen.
Om ditt försäkringsfall pågår under längre tid än ett år betalar du en ny självrisk vid första konsultationen i
varje ny tolvmånadersperiod.
Försäkringen ersätter inte kostnad för juridiskt ombud.
Försäkringen ersätter inte kostnader som ersätts på annat sätt, till exempel via annan försäkring.
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Var gäller försäkringen?


Sjukvårdsförsäkringen gäller för olycksfallsskada/sjukdom som inträffar/uppstår i hela världen. Ersättning
lämnas dock endast för planerade, men inte akuta åtgärder och kostnader i Sverige. Försäkringen kan
ersätta åtgärder och kostnader utanför Norden efter godkännande i förväg av försäkringsgivaren.
Vilka är mina skyldigheter?
−

Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att på försäkringsgivarens anmodan lämna
upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska erbjudas/tecknas, utvidgas eller
förnyas. Försäkringstagaren och den försäkrad skall ge riktiga och fullständiga svar på
försäkringsgivarens frågor.

Du som försäkrad måste skyndsamt anmäla till gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren om du som
försäkrad/medförsäkrad inte längre kan omfattas av gruppförsäkringen samt när det yngsta barn som
ingår i barn- & ungdomsförsäkringen uppnått angiven slutålder. Gruppföreträdaren måste skyndsamt
anmäla till Säkra Direkt AB om den försäkrade utträder ur den försäkringsberättigade gruppen.
Anmäls inte ovanstående, betalas högst de senaste 12 månadernas premie tillbaka.
− I händelse av ett olycksfall eller sjukdom som kan ge rätt till ersättning från denna försäkring måste
du:
• Anmäla detta till vårdplaneringen så fort som möjligt.
• Förse försäkringsgivaren med nödvändig information och övriga upplysningar som försäkringsgivaren
anser vara av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning. Detta ska anskaffas och insändas
utan kostnad för försäkringsgivaren.
• Vid begäran från försäkringsgivaren inställa dig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan
undersökning bekostas av försäkringsgivaren.
• Kostnader ska vara på förhand godkända av försäkringsgivaren.
• Vid krav på remiss ska remissen vara utfärdad av läkare och får inte vara äldre än 3 månader.
• Anspråk på ersättning ska styrkas med originalkvitton och tillställas försäkringsgivaren inom 90 dagar
efter den dag kostnaden uppstått dock senast inom 1 år.
Om du inte uppfyller dina åtaganden och skyldigheter kan det innebära att vi nekar ersättning för
skadan, eller att ersättningen reduceras eller att försäkringen sägs upp eller ändras.
−

När och hur ska jag betala?
− Den första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag som försäkringsgivaren sände
inbetalningsavin till premiebetalare. Premie för senare premieperiod och första premien för en försäkring
som förnyats ska betalas på periodens första dag, men behöver inte betalas tidigare än 1 månad från det
att försäkringsgivaren skickat ut premieavin till premiebetalaren.
− Betalning sker antingen via faktura eller autogiro. Betalning kan göras helårsvis, halvårsvis, kvartalsvis
eller månadsvis.
När börjar och slutar försäkringen gälla?
− Försäkringen börjar gälla den dag ansökan eller anmälan (vid obligatoriskt avtal) blivit godkänd enligt
gällande hälsoprövningsregler. Försäkringen gäller normalt för ett år i taget och förnyas årligen om den
inte sagts upp. Försäkringen kan gälla livet ut
Hur kan jag säga upp avtalet?
− En gruppmedlem kan när som helst under försäkringstiden säga upp försäkringen att omedelbart upphöra
(vid frivillig gruppförsäkring) eller förklara sig avstå från försäkringen (vid obligatorisk gruppförsäkring) .
− En företagsbetald försäkring kan sägas upp när den försäkrade personens anställning upphör.
− Ett gruppavtal kan sägas upp skriftligen tidigast 6 månader före och senast 1 månad före årsförfallodagen
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