
TryggaVuxna
Förmodligen har du försäkrat hemmet och dina prylar, men du har väl även försäkrat 
dig själv? Med TryggaVuxna är du försäkrad dygnet runt för både sjukdom och olycksfall. 
Här ser du vilka delar som ingår i försäkringen.

Grundskydd
Medicinsk invaliditet I procent av valt försäkringsbelopp, se baksidan

Händelseförsäkring 10 procent av valt försäkringsbelopp, se baksidan

Förstahjälpersättning 600 kr

Sjukhusvistelse 250 kr per dag

Sjuk- och olycksfallshjälpen 3 000 kr

Rehabilitering och hjälpmedel Högsta ersättning 50 000 kr

Kris Upp till 10 behandlingstillfällen

Läke-, rese- och tandskadekostnader vid olycksfall Ersätter kostnader för vård och behandling

Merkostnader vid olycksfall Ersätter nödvändiga  merkostnader

Ärr vid olycksfall Ersätts enligt särskild tabell

Livförsäkring 50 000 kr

Tillägg
Ekonomisk invaliditet I procent av valt försäkringsbelopp, se baksidan

Månadsersättning Valt månadsbelopp

Livförsäkring Valt livbelopp, se baksidan

”Imorgon kollar jag upp det här.”  
Stefan trycker försiktigt på hustrun Lottas bröst. ”Ja, det är kanske en liten knöl”, 
säger han. Dagen därpå besöker Lotta husläkaren som remitterar till en kirurg- 
mottagning för mammografi. Vid undersökningen hittar man en tumör och kirurgen 
bedömer att bröstet måste opereras bort. Operationen görs två veckor senare och 
vid kontrollerna efteråt ser allt bra ut. Både före och efter operationen får Lotta stöd 
av en psykolog, vilket gör till att hon kan börja jobba redan en månad efter operationen.

Vad får Lotta för hjälp från Trygg-Hansa?

Lotta har TryggaVuxna med försäkringsbeloppet 800 000 kr.

Kris
Eftersom Lotta går igenom en svår tid hjälper vi henne 
att komma i kontakt med en psykolog och betalar för upp 
till 10 behandlingstillfällen. Även resorna till och från 
psykologen ersätts.

Sjukhusvistelse
Lotta stannar på sjukhuset tre dagar i samband med 
operationen. För det ersätter Trygg-Hansa henne med 
750 kr (250 kr per dag).

Medicinsk invaliditet
Den medicinska invalditeten för organförlust (ett bröst)  
är 5 procent. Lotta får 5 procent av 800 000 kr, vilket är  
40 000 kr.

Händelseförsäkring
Bröstcancer är en av de sjukdomar som berättigar till 
ersättning från Händelseförsäkringen. Efter att 
diagnosen ställts får Lotta 10 procent av 800 000 kr, 
vilket blir 80 000 kr.

Ersättningen blir totalt 120 750 kr. Pengarna som betalas 
ut från försäkringen är skattefria och utan självrisk.

Läs om vad som ingår, och inte ingår, i försäkringen i Förköpsinformationen. 
Förköpsinformationen är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.

Så fungerar försäkringen
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Hur vill du betala?
Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller månad. Om du betalar med pappersfaktura tillkommer 
en fakturaavgift. Den avgiften slipper du om du väljer pappersfritt och läser dina försäkringshandlingar på 
webben.

Färre papper i brevlådan?
Har du BankID? Då kan du välja vår pappersfria tjänst, och få färre papper i brevlådan. Läs mer och anmäl dig på 
trygghansa.se/pappersfritt.

Samla dina försäkringar och få rabatt
Med flera försäkringar hos oss kan du få 5 till 20 procents samlingsrabatt, beroende på vilka försäkringar 
du har. Läs mer och räkna fram din rabatt på trygghansa.se/samlingsrabatt.

Hur stort skydd vill du ha och vad kostar det?
Du kan välja mellan fyra olika försäkringsbelopp: 1 miljon, 800 000, 600 000 eller  
400 000 kronor. Priset beror på din ålder och vilket försäkringsbelopp du väljer. Här 
ser du några exempel på pris vid olika åldrar.

Grundskydd och tillägget Ekonomisk invaliditet
Valt försäkringsbelopp Valt försäkringsbelopp Valt försäkringsbelopp Valt försäkringsbelopp

1 000 000 kr 800 000 kr 600 000 kr 400 000 kr

Vid en skada får du Vid en skada får du Vid en skada får du Vid en skada får du
Medicinsk Invaliditet 
100 procent 

Ekonomisk Invaliditet 
100 procent

Händelseförsäkring

3 000 000 kr

1 000 000 kr

100 000 kr

2 400 000 kr

800 000 kr

80 000 kr

1 800 000 kr

600 000 kr

60 000 kr

1 200 000 kr

400 000 kr

40 000 kr
Du betalar Du betalar Du betalar Du betalar

Per år Per månad Per år Per månad Per år Per månad Per år Per månad
 18–30 år 3 239 kr 270 kr 2 718 kr 227 kr 2 196 kr 183 kr 1 674 kr 140 kr

31–40 år 3 422 kr 285 kr 2 863 kr 239 kr 2 306 kr 192 kr 1 749 kr 146 kr
41–50 år 4 424 kr 369 kr 3 678 kr 307 kr 2 933 kr 244 kr 2 187 kr 182 kr
51–54 år 5 856 kr 488 kr 4 845 kr 404 kr 3 837 kr 320 kr 2 826 kr 236 kr

Med tillägget 
ekonomisk invaliditet

Du betalar Du betalar Du betalar Du betalar
Per år Per månad Per år Per månad Per år Per månad Per år Per månad

 18–30 år 3 885 kr 324 kr 3 251 kr 271 kr 2 615 kr 218 kr 1 981 kr 165 kr
31–40 år 4 094 kr 341 kr 3 417 kr 285 kr 2 741 kr 228 kr 2 066 kr 172 kr
41–50 år 5 269 kr 439 kr 4 370 kr 364 kr 3 472 kr 289 kr 2 573 kr 214 kr
51–54 år 6 940 kr 578 kr 5 729 kr 477 kr 4 519 kr 377 kr 3 308 kr 276 kr

Tillägget Månadsersättning
Valt månadsbelopp Valt månadsbelopp Valt månadsbelopp Valt månadsbelopp

4 000 kr 3 000 kr 2 000 kr 1 000 kr
Du betalar Du betalar Du betalar Du betalar

Per år Per månad Per år Per månad Per år Per månad Per år Per månad
 18–30 år 1 718 kr 143 kr 1 288 kr 107 kr 859 kr 72 kr 429 kr 36 kr

31–40 år 1 746 kr 146 kr 1 310 kr 109 kr 873 kr 73 kr 437 kr 36 kr
41–50 år 2 212 kr 184 kr 1 659 kr 138 kr 1 106 kr 92 kr 553 kr 46 kr
51–54 år 2 955 kr 246 kr 2 216 kr 185 kr 1 478 kr 123 kr 739 kr 62 kr

Ersättningen för medicinsk invaliditet betalas ut om du får minst 1 procent invaliditet. Om invaliditeten är 20 procent eller mer betalar vi 
även ut tilläggsersättning. Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut om invaliditeten är 50 procent eller mer.

Försäkringsbeloppen och priserna 
gäller från 2017-08-01.   
Vi reserverar oss för eventuella 
ändringar.

Livförsäkring
Livbelopp på 50 000 kr ingår i grundskyddet.  
Du kan höja beloppet med 50 000, 250 000, 
500 000, 750 000, 1 miljon, 1,5 miljoner,  
2 miljoner, 2,5 miljoner eller 3 miljoner kr. 

Premiens storlek beror på din ålder och vilket 
livbelopp du väljer. 

Valt livbelopp
50 000 kr
Du betalar

Per år Per månad
 25 år 36 kr 3 kr

30 år 40 kr 3 kr
35 år 47 kr 4 kr
40 år 59 kr 5 kr
45 år 81 kr 7 kr
50 år 116 kr 10 kr


