Personförsäkring vid sjukdom och olycksfall
Faktablad för försäkringsprodukter

Företag: Säkra Direkt AB, org nr 556857-5574, Stockholm, Sverige,

Produkt: Personförsäkring
vid sjukdom och olycksfall

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 försäkring som ger rätt till ersättning vid kroppsskada till följd av olycksfall och/eller sjukdom.
Försäkringen lämnar endast ersättning enligt vald försäkringsprodukt som finns angivet på
försäkringshandlingarna.
Vad ingår i försäkringen?
 Sjuk- & Yrkeskapital: ersättning lämnas
antingen vid arbetsoförmåga till minst 50% i 30 av
de senaste 36 månaderna eller vid beslut om
minst 50% sjukersättning, i båda fallen före 65 år,
eller vid arbetslöshet till minst 50% före 60 år i
nuvarande sysselsättning p.g.a. arbetsoförmåga
enligt försäkringskassans beslut.
 Kritisk sjukdom: ett engångsbelopp utbetalas
om man före 65 år diagnostiseras med någon
sjukdom eller något tillstånd som räknas upp i
stycket D3 i försäkringsvillkoret. Ersättning
utbetalas för maximalt 1 diagnostiserad kritisk
sjukdom, därefter upphör försäkringen.
Ersättning från Kritisk Sjukdom utbetalas efter 3
månader från diagnostisering och/eller genomförd
operation, 30 dagar för hjärtinfarkt, förutsatt att
försäkrad är vid liv. Kritisk sjukdom täcker inte
sjukdomar eller händelser som visat symptom
före tecknandet av försäkringen eller inom de 3
första månaderna efter det att försäkringen trätt i
kraft. Bröstcancer omfattas dock av försäkringen
först när 6 månader har gått från dagen
försäkringen började gälla.
 Olycksfall: följande ersättning kan lämnas till
följd av ett ersättningsbart olycksfall
 Nödvändiga och skäliga kostnader (läkeapoteks-, tandskade-, rese-, rehabiliterings-,
hjälpmedels- och merkostnader), ersättning
per dag vid arbetsoförmåga och första hjälpen
ersättning
 Medicinsk och ekonomisk invaliditet inkl.
ersättning för ärr
 Krismoment – psykologkonsultationer p.g.a.
traumatiskt tillstånd
 Dödsfallsersättning
 Sjuk- och olycksfallsförsäkring: ersättning till
följd av olycksfall lämnas enligt vad som anges
under ”Olycksfall” ovan. Ersättning till följd av
ersättningsbar sjukdom lämnas enligt nedan
enbart för
 Medicinsk invaliditet

Vad ingår inte i försäkringen?

 Undantag kan finnas för åkommor som fanns när du

tecknade försäkringen.
 Försäkringen betalar ingen ersättning under karenstiden
 Begår du som försäkrad självmord inom 1 år från det att
försäkringen tecknades kan ersättningen utebli eller
begränsas
 Sjukdom och olycksfallsskada som inträffat när du utfört
eller medverkat i brottslig handling som enligt svensk
lag kan leda till fängelse
 Sjukdom och olycksfall som inträffat när du varit
påverkad av alkohol, berusningsmedel, sömnmedel,
narkotiska preparat eller till följd av användning av
läkemedel på ett felaktigt sätt
 Försäkringen gäller inte för skadefall orsakat av
terroristhandling vid användande av kärn-, kemiska och
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
 Olycksfallsskada, dödsfall 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
 Nedanstående skador anses aldrig som ett olycksfall
eller sjukdom:
 Användning av medicinska preparat, ingrepp,
behandling eller undersökning som inte orsakats av
olycksfallsskada eller sjukdom som omfattas av dessa
försäkringsvillkor
 Frivilligt orsakad kroppsskada
Graviditet, förlossning och/eller följder därav
 Påverkan av alkohol och eller droger
 Smitta genom virus eller bakterier
 Förgiftning eller smitta från intagande av mat och dryck
 Förslitningsskador, ensidiga rörelser, artros, sjukliga
förändringar eller överansträngning
 Skada som uppkommit genom att den försäkrade gjort
sig skyldig till kriminell handling
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 Barn- & ungdomsförsäkring, Olycksfall och
Sjukdom: ersättning till försäkrat barn till följd av
ett ersättningsbart olycksfall och/eller sjukdom
lämnas för
 Dödsfall
 Endast vid olycksfall lämnas ersättning för
nödvändiga och skäliga kostnader (läkeapoteks,-tandskade,-rese,- mer-,
rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader),
och första hjälpen ersättning
 Medicinsk och ekonomisk invaliditet inkl.
ersättning för ärr
 Krismoment – psykologkonsultationer p.g.a.
traumatiskt tillstånd
 Sjukhusvistelse och ersättning för vård i
hemmet
 Stöd vid omvårdnads/vårdbidrag dock max
under 3 år
 Sjukinkomstförsäkring – Kort: månatlig
ersättning vid minst 25% arbetsoförmåga
alternativt arbetslöshet på grund av
arbetsoförmågan
 Sjukavbrottsförsäkring: försäkringen gäller för
avbrott i den försäkrade rörelsen om den
försäkrade personen drabbas av arbetsoförmåga
p.g.a. olycksfall eller sjukdom, eller om den
försäkrade avlider.

 Läke-, rese- och rehabiliteringskostnader som
uppkommer efter att invaliditet utbetalats
 Tandskadekostnader 5 år efter skadedagen, om inte
behandlingen p.g.a. ålder måste uppskjutas dock längst
till din 30 års dag
 Medicinsk och ekonomisk invaliditet om dödsfall inträffar
innan 1 år förflutit från dagen då olycksfallsskadan eller
sjukdomen inträffade
 Merkostnader i näringsverksamhet
 Tandskada uppkommen genom bitning eller tuggning
eller på grund av sjukdom eller inflammation
 Sjukavbrott p.g.a. graviditet om den försäkrade uppbär
föräldrapenning, havandeskapspenning eller liknande
ersättning p.g.a. graviditeten

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
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Du som ska försäkras måste vid tidpunkten för tecknandet av försäkringen vara bosatt och folkbokförd i Sverige
samt inskriven i svensk försäkringskassa.
De flesta försäkringarna gäller upp till 65 år, men kan ha annan slutålder och dessa finns angivna i
försäkringsvillkoret. Begränsningar finns också i varje respektive försäkringsprodukt och dessa finns också
angivna I försäkringsvillkoret.
Barn som ska försäkras ska vara under 25 år och vara försäkrad Gruppmedlems arvsberättigade barn. Även
Gruppmedlemmens makes/registrerade partners/sambos barn är försäkrat under förutsättning att barnet är
folkbokfört på samma adress som gruppmedlemmen, eller barnet är skrivet på annan adress men där
gruppmedlemmens make/registrerade partner/sambo har vårdnaden. För barn där vårdnaden varat/pågått fram till
barnets 18 års dag gäller försäkringen som för gruppmedlems arvsberättigade barn, fram till försäkringens
slutålder. Barn födda utom Norden som försäkrad avser att adoptera är försäkrat för olycksfall så snart det kommit
till Sverige, och för sjukdom är barnet försäkrat först efter att barnet varit i Sverige i minst 1 år och genomgått en
allsidig läkarundersökning.
Rehabilitering till följd av olycksfall ersätts med maximalt 2 prisbasbelopp. Dödsfall p.g.a. olycksfall (från
barnförsäkringen även p.g.a. sjukdom) ersätts med 2 prisbasbelopp.
Första hjälpen ersättning i olycksfallsförsäkringen, sjuk- & olycksfallsförsäkringen samt barn- &
ungdomsförsäkringen är en engångsersättning på 2000 kr som utbetalas om en olycksfallsskada medför akut
behov av sjukhusvistelse.
Medicinsk invaliditet utbetalas tidigast 1 år från den tidpunkt som sjukdomen eller olycksfallsskadan inträffade.
Invaliditetsgraden utgör grunden för ersättningen från medicinsk- och/eller ekonomisk invaliditet, men ersättningen
är begränsad till 100% av försäkringsbeloppet. Se gällande försäkringsvillkor för medicinsk och ekonomisk
invaliditet.
Ekonomisk invaliditet utbetalas när den framtida arbetsförmågan är permanent nedsatt med minst 50% till följd av
sjukdomen eller olycksfallet. En förutsättning är att olycksfallsskadan eller sjukdomen medfört medicinsk invaliditet.
Krishjälpen i olycksfallsförsäkringen, sjuk- & olycksfallsförsäkringen och barn- & ungdomsförsäkringen är
begränsad till högst 10 psykologbehandlingar per försäkrad och skada, och för personer över 16 år.
Barn- & Ungdomsförsäkring: invaliditetsersättning lämnas längst upp till 30 års dagen. Sjukhusvistelseersättning är
maximerad till 0,75% av gällande prisbasbelopp per dag för olycksfall och sjukdom i maximalt 365 dagar. För
ersättning för vård i hemmet lämnas ersättning med 0,75% av prisbasbeloppet per dag i högst 30 dagar. En
förutsättning för ersättning är att barnet är under 16 år. För stöd vid beslut om omvårdnads-/vårdbidrag lämnas
ersättning i maximalt 3 år dock längst tom juni månad det år då barnet fyller 19 år.
Sjukinkomstförsäkring – Kort utbetalas maximalt i 36 månader under en femårsperiod, och högsta
inkomstförsäkringsskydd man får ha är 90% i förhållande till din arbetsinkomst.
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Begränsningar för speciella sjukdomar/diagnoser gäller för Sjukinkomstförsäkringen och Sjukavbrottsförsäkringen,
och finns uppräknade i försäkringsvillkoret.
Sjukavbrottsförsäkring: för nystartade rörelser ersätter försäkringen maximalt 5 prisbasbelopp under det första
verksamhetsåret. Under de första 6 månaderna efter tecknandet ersätter försäkringen enbart arbetsoförmåga samt
dödsfall som orsakats av olycksfall, samt endast för sjukdomar enligt diagnoser som återfinns uppräknade i
villkoret under produkten Kritisk Sjukdom.
Var gäller Försäkringen?

Sjuk- & yrkeskapital, kritisk sjukdom, olycksfall, sjuk och olycksfall, barn- och ungdomsförsäkring (sjuk och olycksfall)
samt sjukinkomstförsäkring-kort:
 Försäkringen gäller i Sverige samt för vistelse utomlands oavsett utlandsvistelsen längd förutsatt att den
försäkrade i övrigt uppfyller gruppavtalets regler för att vara försäkrad. Vid olycksfall: kostnader som uppstår
utanför Norden ersätts inte.
Sjukavbrottsförsäkring
 Försäkringen gäller i Sverige samt för vistelse utomlands i upp till 12 månader.
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 försäkrade skall ge riktiga och fullständiga svar på försäkringsgivarens frågor.
− Du som försäkrad gruppmedlem måste skyndsamt anmäla till gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren om
du som försäkrad eller 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 om den försäkrade utträder ur den försäkringsberättigade gruppen. Anmäls inte
ovanstående, betalas högst de senaste 12 månadernas premie tillbaka.
• Den som vill göra anspråk på ersättning från en försäkring ska anmäla detta till försäkringsgivaren så fort som
möjligt samt utan kostnad införskaffa och skicka in de handlingar och övriga upplysningar som
försäkringsgivaren anser vara av betydelse för bedömning av rätten till försäkringsersättning. Vid olycksfall
eller sjukdom som kan ge rätt till ersättning måste den försäkrade:
• Anlita läkare/tandläkare utan dröjsmål och följa läkaren/tandläkarens föreskrifter
• Stå under fortlöpande läkartillsyn under sjuktiden
• Medverka till att delta i, och följa anvisad rehabiliteringsplan i förekommande fall
Genomgå en läkarundersökning hos särskilt anvisad läkare om försäkringsgivaren behöver det och begär det
för att kunna bedöma rätten till ersättning
• I övrigt följa försäkringsgivarens anvisningar.
− När ersättning lämnas enligt sjukavbrottsförsäkringen ska den försäkrade månadsvis inkomma med uppgifter och
handlingar som styrker rätten till ersättning
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
premiebetalaren. 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 gäller längst till dess att du som försäkrad gruppmedlem uppnår den slutålder som finns angiven i
gruppavtalet.
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).
− Du som försäkrad kan inom 14 dagar efter att du erhållit försäkringshandlingarna ångra ett frivilligt försäkringsavtal
som ingåtts på distans. Försäkringsgivaren har alltid rätt till premiebetalning för den tid försäkringen varit ikraft. Se
vidare under A.7 i försäkringsvillkoret.
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