Säkra Personskydd

Kritisk sjukdom

Livförsäkring

Om du skulle råka ut för en svår sjukdom som t.ex.
cancer, hjärtinfarkt eller stroke innebär det stora
förändringar i ditt liv. Försäkringen kan då hjälpa dig
ekonomiskt, i en tid då du inte vill eller orkar tänka på de
ekonomiska konsekvenserna sjukdomen innebär.

Livförsäkringen kan bl.a. tjäna som efterlevandeskydd till
familjen, kompanjon- eller nyckelmannaförsäkring alternativt
som en ekonomisk säkerhet. Livförsäkringen kan alltså
överlåtas till annan ägare, exempelvis kompanjon, företag
eller maka/make, vilken då får ersättningen från
försäkringen vid ett försäkringsfall.

Försäkringen Kritisk sjukdom kan överlåtas till annan
ägare, till exempel kompanjon, företag eller maka/make,
vilken då får ersättningen från försäkringen vid ett
försäkringsfall.
Försäkringen kan tecknas upp till 30 prisbasbelopp före
fyllda 65 år och upphör vid utgången av den månad du
fyller 65 år.
Får du någon av nedanstående diagnoser utbetalas hela
försäkringsbeloppet efter 90 dagars karens (30 dagar för
hjärtinfarkt ) under förutsättning att du som försäkrad
lever.
Diagnos: vissa typer av Cancer, Hjärtinfarkt, Stroke.
operation av hjärtats kranskärl, aorta samt hjärtklaff,
upphörande av njurfunktionen, organtransplantation,
koma, Hodgkins sjukdom, förlamning, Multipel skleros,
HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling, HIV/AIDSsmitta vid yrkesutövning, dövhet, lemförlust, CreutzfeldtJacobs sjukdom, blindhet, förlorad talförmåga, MS,
Parkinsons sjukdom, Motorneuronsyndrom, Alzheimers
sjukdom, oförmåga att utföra dagliga aktiviteter (se
villkor).

Försäkringen kan tecknas upp till 50 prisbasbelopp. Utökning
över 50 prisbasbelopp kan sökas på separat ansökan .
Livförsäkringen betalas ut vid dödsfall före fyllda 70 år.
Försäkringen upphör vid utgången av den månad du fyller
70 år.
Följande förmånstagarförordnande gäller om inte annat
anges: I första hand make/maka/registrerad partner eller
sambo, eller om sådan inte finns den försäkrades arvingar.
Har du barn under 18 år kan barnet omfattas av ett
barnskydd som innebär att 1 prisbasbelopp utbetalas om
barnet avlider före utgången av den månad barnet fyller 18
år.

Sjuk- & Yrkeskapital
En sjukskrivning kan leda till att Försäkringskassan beviljar dig
varaktig sjukersättning som kan innebära ett rejält
inkomstbortfall. Det kan leda till att du inte kan fortsätta
jobba i ditt nuvarande yrke. Kanske blir du tvungen att arbeta
med något annat arbete som ger dig en lägre inkomst. Det är
då Sjuk- & Yrkeskapitalet kan ge en ekonomisk kompensation.
Försäkringen Sjuk- & Yrkeskapital kan överlåtas till annan
ägare, till exempel kompanjon, företag eller maka/make,
vilken då får ersättningen från försäkringen vid ett
försäkringsfall.
Försäkringen kan tecknas upp till 50 prisbasbelopp före fyllda
60 år.
Sjuk- & Yrkeskapitalet kan utbetalas om du före fyllda 65 år
varit arbetsoförmögen till minst 50 % i 30 av de senaste 36
månaderna eller om du beviljats minst 50 % sjukersättning
från Försäkringskassan.
Eller om du före fyllda 60 år drabbas av arbetsoförmåga p.g.a.
att Försäkringskassan bedömt att du inte kan arbeta inom
nuvarande sysselsättning till minst 50 % men bedömt det fullt
möjligt att utföra annan sysselsättning och för den skull blir
arbetslös helt eller delvis.
Utbetalning sker under förutsättning att sjukdomstillståndet
fortfarande består efter 12 månader räknat från första
sjukskrivningsdagen. Rätt till utbetalning av Sjuk- &
Yrkeskapital inträder under förutsättning att samtliga
möjligheter till arbetsträning och rehabilitering är utredda eller
att Försäkringskassan har beslutat att du inte kan utföra ditt
normala arbete och sjukperioden har påbörjats under
försäkringstiden. Ersättning kan utgå med 50 %, 75 % eller
100 %.
Avtrappning sker från fyllda 45 år enligt gällande tabell för
Sjuk- & Yrkeskapital. Inskränkningar finns för vissa sjukdomar/
diagnoser (se villkor).

Olycksfallsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt. Den hjälper
dig med följderna av olyckan, till exempel kostnader för
sjukvård och resor inom Norden. Om din skada blir
långvarig kan du få ersättning för förlorad inkomst och
invaliditetsersättning vid bestående besvär.

Är ditt företag beroende av en eller flera nyckelpersoner?
Verksamheten kan drabbas hårt om en nyckelperson blir
långvarigt sjuk eller avlider. Det mindre företaget får
snabbt problem, intäkterna sjunker medan fasta
kostnader som t.ex. löner, hyror, räntor fortfarande måste
betalas. Det finns en risk att företaget hamnar i ekonomisk
kris. En Sjukavbrottsförsäkring kan då vara till stor nytta.

Försäkringen kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp.
Före fyllda 70 år lämnas ersättning för:

 Invaliditet utan åldersavtrappning.
(medicinsk och ekonomisk)
 Klart framträdande ärr.
 Första hjälpen ersättning vid olycksfall som medför
minst en (1) övernattning på sjukhus: 2.000 kr.
 Kostnadsersättning: Läke-, tandskade- o resekostnader.
 Merkostnader: Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp,
kläder och andra personliga tillhörigheter: max 0,5
prisbasbelopp.
 Inkomstbortfall: Ersätter inkomstbortfall mellan dag
29-90 med maximalt 200 kr/dag vid hel sjukskrivning.
 Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max 2
prisbasbelopp.
 Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar.

Kan tecknas upp till 100% av rörelsens fasta kostnader
exklusive delägares lön, dock max 20 prisbasbelopp. Under
företagets första verksamhetsår max 5 prisbasbelopp.
Utbetalningstiden vid arbetsoförmåga är 12 alternativt 24
månader, efter 14 alternativt 30 dagars karens.
(Utbetalnings- och karenstid väljs vid tecknande av
försäkring). Vid dödsfall gäller försäkringen utan karenstid.
Utbetalning sker alltid till den försäkrade rörelsen.
Skulle du enligt försäkringskassans bedömning kunna
utföra annan sysselsättning och därför blir ställd till
arbetsmarknadens förfogande (lämna din anställning)
fortsätter utbetalningen till dess att hela ansvarstiden
utnyttjats under förutsättning att du uppfyller kraven för
utbetalning enligt gällande villkor.
Sjukavbrottsförsäkringen upphör vid utgången av den
månad du fyller 65 år. Inskränkningar finns för vissa
sjukdomar/diagnoser (se villkor).

 Dödsfall: 2 prisbasbelopp.
Definition av begreppet olycksfall är:
En kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en
plötslig, ofrivillig händelse. Händelsen skall vara
oförutsedd och inträffa vid en tidpunkt och plats som är
identifierbar.
Olycksfallsförsäkringen upphör vid utgången av den månad
du fyller 70 år.

Sjuk- &
Olycksfallsförsäkring
Utöver av vad som gäller för Olycksfallsförsäkringen ovan
omfattar Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersättning för
medicinsk invaliditet som beror på sjukdom.
Försäkringen kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp.
Före fyllda 65 år lämnas ersättning för invaliditet.
Avtrappning från fyllda 46 år vid sjukdom för medicinsk
invaliditet med 2,5 % per år.
Definition av begreppet sjukdom är:
Försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som
olycksfallsskada enligt definitionen »olycksfall«.
Sjuk- & Olycksfallsförsäkringen upphör vid utgången av den
månad du fyller 65 år. Därefter gäller endast
Olycksfallsförsäkring till utgången av den månad du fyller
70 år.

KOMBINATIONSERBJUDANDE!
 Tecknar du både Sjukvårdsförsäkring och
Sjukavbrottsförsäkring får du 30% rabatt på
Sjukavbrottspremien.
 Tecknar du både Sjukvårdsförsäkring och
Sjukinkomstförsäkring får du 30% rabatt på
Sjukinkomstpremien.

Sjukvårdsförsäkring
vuxen
Säkra Sjukvårdsförsäkring hjälper dig att snabbt få bästa
tänkbara behandling av skickliga läkare. Vården sker i första
hand i privat regi och av läkare och vårdinrättningar med stor
erfarenhet. Försäkringen betalar vård och omkostnader, och
du får hjälp av vår vårdplanering (via 020-nummer) att boka
läkarbesök.
Sjukvårdsförsäkringen gäller för planerad sjukvård.
Försäkringen har vårdgaranti som innebär att du får träffa en
läkare inom 4 arbetsdagar. Krävs det operation sker denna
inom 20 arbetsdagar. Försäkringen gäller med obegränsad
ansvarstid och ersätter upp till 2 miljoner kr per år.
Försäkringen kan tecknas med eller utan självrisk alternativt
med remiss krav. Försäkringen kan tecknas före fyllda 66 år
och gäller livsvarigt.

Sjukinkomstförsäkring
- kort

Tandvårdsförsäkring

Om du blir långvarigt sjuk kommer du snart att märka att
inkomsten krymper. Försäkringskassans sjukpenning
ersätter bara en del av lönebortfallet. Vår
Sjukinkomstförsäkring kompletterar den allmänna
sjukförsäkringen med en skattefri ersättning.

Med Tandvårdsförsäkring kan du alltid känna dig trygg när
det gäller dina tänder. Teckna Tandvårdsförsäkringen som
ett komplement till din Sjukvårdsförsäkring vuxen och få
hjälp med oväntade tandvårdskostnader.
Försäkringen ersätter kostnader som du drabbas av enligt
svensk tandvårdslag, och som överstiger självrisken
(1.500 kr) under varje 12-månaders period upp till max
30.000 kr. Du går till din vanliga tandläkare och söker
ersättning i efterhand med en skadeanmälan.
Ersättningsbara behandlingar
 Diagnostik/röntgen
 Behandling av sjukdom
 Fyllningar
 Utdragningar och mindre kirurgiska åtgärder
 Rotkanalbehandling
 Fasta proteser
 Kronor och broar
Försäkringen gäller med karens (se villkor).
Försäkringen kan tecknas före fyllda 55 år och gäller
längst till utgången av den månad du fyller 65 år.

Ersättning betalas under tiden du får ersättning p.g.a.
arbetsoförmåga alternativt arbetslöshetsersättning
p.g.a. att Försäkringskassan bedömt att du inte kan arbeta
inom nuvarande sysselsättning men bedömt det fullt
möjligt att utföra annan sysselsättning och för den skull blir
arbetslös helt eller delvis. Ersättning betalas under max 36
månader under en 5-årsperiod, dock längst till 67årsdagen. Karenstid 30 dagar.
Försäkringen kan tecknas i fyra nivåer med utgångspunkt
från din lön:
Lön:
Ersättningsbelopp/månad
0 kr
-14.999 kr
15.000 kr -24.999 kr
25.000 kr -29.999 kr
30.000 kr -34.999 kr
35.000 kr -39.999 kr
40.000 kr -

1.000 kr
1.500 kr
2.500 kr
3.500 kr
4.500 kr
5.500 kr

Sjukinkomstförsäkringen upphör vid utgången av den
månad du fyller 67 år.
Inskränkningar finns för vissa sjukdomar/diagnoser
(se villkor).

Barn- & Ungdomsförsäkringar
Försäkringarna kan endast tecknas av dig som försäkrad. Försäkrades samtliga arvsberättigade barn är försäkrade om de är bosatta
inom Norden. Barn till make/registrerade partner/sambo är försäkrade under förutsättning att barnet är folkbokfört på samma adress
som den försäkrade, eller barnet är skrivet på annan adress men där försäkrades make/registrerade partner/sambo har vårdnaden. För
barn där vårdnaden varat/pågått fram till barnets 18 års dag gäller försäkringen som för försäkrads arvsberättigade barn, fram till
försäkringens slutålder.
Från Barn- och Ungdomsförsäkring till vuxenförsäkring
Försäkringen gäller som längst året ut det år som barnet fyller 25 år.
På egen begäran kan Sjukvårdsförsäkring barn ändras till Sjukvårdsförsäkring vuxen samt Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall
ändras till Sjuk- & Olycksfallsförsäkring vuxen. Detta kan göras utan hälsoprövning med oförändrad försäkringsomfattning senast i direkt
anslutning vid utgången av det året barnet fyller 25 år, och tidigast från 16 års ålder.
 Premien gäller samtliga barn.
 Försäkring kan endast tecknas om försäkrad har någon eller tecknar en försäkring i Säkra Personskydd.

Barn- & Ungdomsförsäkring,
Sjuk och Olycksfall

Sjukvårdsförsäkring
- Barn

Om ditt barn skulle få en funktionsnedsättning p.g.a. ett
olycksfall eller sjukdom begränsas ofta möjligheterna
framåt i livet. Samhällets skyddsnät är begränsat när barn
får en funktionsnedsättning. Vår Barn- &
Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall, kan inte förhindra
skadan men kan lindra det ekonomiska lidandet.

Samma omfattning som Sjukvårdsförsäkring vuxen.
Försäkringen kan tecknas med självrisk alternativt
med remiss krav.

Försäkring kan tecknas mellan 30-50 prisbasbelopp.
Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för:
 Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning för
klart framträdande ärr).
 Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr.
 Kostnadsersättning: Läke-, tandskade- o
resekostnader.
 Merkostnader: Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra personliga tillhörigheter: max
0,5 prisbasbelopp.
 Kostnader vid sjukhusvistelse: Ersättning med 0,75 % av
prisbasbeloppet från första dagen. Utbetalas i maximalt
365 dagar.
 Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max
2 prisbasbelopp.
 Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar.
 Dödsfall: 2 prisbasbelopp.
Vid sjukdom lämnas ersättning för:
 Invaliditet (medicinsk och/eller ekonomisk samt
ersättning för klart framträdande ärr).
Definition olycksfall och sjukdom är samma som
för vuxen.

Generellt undantag

Olycksfallsskada, sjukdom eller dödsfall som direkt
eller indirekt beror på idrotts-, sport- eller
artistutövande med inslag av fysisk aktivitet och från
vilken den försäkrade erhåller eller beräknas erhålla
en årlig inkomst av minst 0,5 prisbasbelopp
(inklusive bidrag från sponsorer).

Medförsäkra din familj

Det finns möjlighet att medförsäkra make/maka,
sambo, registrerad partner och barn.

Notera!

Försäkringen gäller när ansökan kommit
Säkra Direkt AB tillhanda under förutsättning att
försäkring kan beviljas på normala grunder.
Förköpsinformation, fullständiga villkor,
skadeblanketter samt förmånstagarförordnande kan
rekvireras från Säkra.

Samtliga försäkringar gäller heltid (både under fritid
och i arbetet).

Kort om Säkra
Säkra är en av Sveriges största
försäkringsförmedlarorganisationer.
Det innebär att vi har möjlighet att kombinera produkter och
tjänster från en mängd försäkringsbolag och finansiella
institut. Säkra ger personlig rådgivning inom försäkring och
fond.

Utnyttja oss i alla typer av
försäkringsfrågor.
VI SÄLJER INTE FÖRSÄKRINGAR.
VI FÖRMEDLAR DEM TILL DIG!
www.sakra.se

