Olycksfallsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Trygg-Hansa Försäkring Filial

Produkt: VuxenOlycksfall

Org. nr: 516404-4405. Filial till Codan Forsikring A/S,
CVR nr: 10529638, Danmark
Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Vi är skyldiga enligt lag att tillhandahålla det här faktabladet. Du kan läsa mer om
försäkringen i för- och efterköpsinformation och i det fullständiga villkoret, som finns på trygghansa.se. Du kan också få dem
hemskickade av vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
VuxenOlycksfall gäller om du skadas i ett olycksfall. Försäkringen kan tecknas av dig som är mellan 18 och 54
år. När du tecknar försäkringen kan du välja mellan följande försäkringsbelopp: 600 000 kr, 800 000 kr och
1 miljon kr.
Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

ü Medicinsk Invaliditet
Vi betalar ut ett engångsbelopp om du drabbas av en
bestående nedsättning av funktionsförmågan efter ett
olycksfall.
Ersättningen beräknas i procent av det försäkringsbelopp
du har valt och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan
är.
Om nedsättningen är 20 % eller mer får du även en
tilläggsersättning. Högsta ersättning inklusive
tilläggsersättning är 300 % av försäkringsbeloppet.

ü Olycksfallshjälpen

x Undantag för Olycksfallshjälpen

Om du blir sjukskriven minst 30 dagar i sträck efter ett
olycksfall får du ett engångbelopp på 3 000 kr.

Du får inte ersättning om sjukskrivningen börjar mer än
fem år efter olycksfallet.

ü Sjukhusvistelse vid Akut Inskrivning

x Undantag för Sjukhusvistelse vid Akut

Om du blir akut inskriven på sjukhus efter ett olycksfall
och måste stanna över natten får du ett engångsbelopp
på 500 kr.

Inskrivning
Du får inte ersättning för planerade sjukhusvistelser eller
besök på akutmottagning eller vårdcentral som inte leder
till att du blir inskriven.

ü Sjukhusvistelse
Om du blir inskriven för vård på sjukhus efter ett olycksfall
får du 150 kr för varje dag du är där.

ü Hjälpmedel
Du kan få ersättning för hjälpmedel om du drabbas av en
bestående nedsättning av funktionsförmågan efter ett
olycksfall. Du kan få upp till 50 000 kr.

ü Kristerapi
Om du drabbas av en krisreaktion får du behandling hos
en legitimerad psykolog som vi hänvisar till.
Krisreaktionen ska ha uppstått i samband med en
sjukdom eller olycka, en nära anhörigs död, överfall, hot,
rån eller en våldtäkt som polisanmälts. Vi står för
kostnaden för upp till 10 behandlingstillfällen, inklusive
resor.

x Undantag för Hjälpmedel
Du får inte ersättning för kostnader som ersätts från annat
håll, till exempel från kommunen, landstinget eller någon
annan försäkring.

ü Kostnader

x Undantag för Kostnader

Om du skadas i ett olycksfall får du ersättning för dina
kostnader, till exempel för besök hos läkare och
tandläkare, resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen
och merkostnader för kläder och glasögon.

Exempel på vad som inte ersätts:
• kostnader utanför Norden
• kostnader för privat vård
• förlorad arbetsinkomst
• tandskador orsakade av tuggning eller bitning
• merkostnader vid olycksfall som inte krävt
läkarbehandling.

ü Ärr
Du får ett engångsbelopp för ärr eller andra
utseendemässiga förändringar efter en olycksfallsskada
som krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek
påverkas av din ålder, hur ärret ser ut och var på kroppen
det sitter, och bestäms av vår ersättningstabell.

ü Dödsfall
Vi betalar ut ett engångsbelopp om du avlider på grund av
ett olycksfall under försäkringstiden. Ersättningen betalas
ut till dödsboet om du inte har valt en annan
förmånstagare. Ersättningen är 50 000 kr.

x Undantag för Ärr
Du kan inte få ersättning för ärr efter en olycksfallsskada
som inte har krävt läkarbehandling.

x Undantag för Dödsfall
Exempel på vad som inte ersätts är dödsfall som inträffar
senare än tre år efter olycksfallet.

ü Tilläggsförsäkring: Privatvård

x Undantag för tilläggsförsäkringen Privatvård

Du får tillgång till och ersättning för privat vård efter att din
läkare skrivit en remiss. Exempel på vad du får ersättning
för är läkarvård och kostnader i samband med
sjukhusvård och operationer. Högsta ersättning för
läkarvård, operation, sjukhusvård och eftervård är 2
miljoner per olycksfallsskada.

Tillägget gäller bara om du skadas i ett olycksfall i
Sverige. Du kan inte få ersättning för
• behandlingar och kostnader som vi inte har godkänt i
förhand
• behandling som inte avser förväntat normalförlopp
efter en olycksfallsskada
• behandling av tänder.

Om vi inte kan erbjuda tid för operation inom 20
arbetsdagar från att vi har fått nödvändig information, så
får du ersättning med 300 kr per dag från den 21:a
arbetsdagen och fram till operationen.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
! Du får inte ersättning för skador du får när du deltar som
professionell idrottsutövare i sporter, idrottstävlingar eller
organiserad träning.
! Du får inte ersättning för skador du får när du deltar i
tävling eller träning med motorfordon där en
licensförsäkring gäller.
! Du får inte ersättning för skador som du får när du
hoppar fallskärm eller vid glid- eller skärmflygning.
! Du får inte ersättning för olycksfall som inträffar om du
medverkar till en brottslig handling som enligt svensk lag
kan leda till fängelse.

Var gäller försäkringen?
ü Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen.

Vilka är mina skyldigheter?
— Om något händer är det viktigt att du anmäler det till oss så snart du kan. Det finns preskriptionsregler som bestämmer
hur lång tid efter händelsen du kan få ersättning.

När och hur ska jag betala?
Du ska betala första premien för försäkringen inom 14 dagar från den dag då Trygg-Hansa skickat krav på premie. Du väljer
själv om du vill betala per helår, halvår eller månad. Du kan betala via faktura, e-faktura eller autogiro.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla från den dag och tidpunkt du tecknar den. Sedan gäller försäkringen normalt ett år i taget, och
förnyas genom att du betalar för den nya perioden. Du kan ha kvar försäkringen tills du är 65 år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen när du vill. Du kan säga upp den muntligen eller skriftligen.
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