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Detta faktablad ger endast en kortfattad och generell beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med de
fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Med sjukinkomst får man en extra ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga via månatliga utbetalningar under en begränsad tid.

Militärflyg, avancerad flygning eller yrkesmässig
provflygning samt flygning med bolag som inte har
koncession i nordiskt land
Professionell sport

Skador som inträffat via användning av medicinska preparat

Försäkringen har en karenstid. Se mer i ditt försäkringsbesked
Försäkringen har en begränsad utbetalningstid. Se mer i ditt försäkringsbesked
Ersättningen kan maximalt bli 90% av din lön tillsammans med övriga sjukersättningar
Försäkringen gäller inte för sjukdom, olycksfall, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning och inte heller för följder
av sådana tillstånd där symtomen visat sig innan försäkringen började gälla, även om diagnos kan fastställas först vid
senare tidpunkt eller följdåkommor därav. Befintlig åkomma omfattas dock av försäkringen efter att den försäkrade
varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av 24 månader närmast före det att
ersättningsanspråk framställs
Nedanstående gäller om försäkring tecknades vid senare tillfälle än i samband med medlemskap:
Försäkringen gäller inte för nedan sjukdomar/diagnoser under de första 24 månaderna från försäkringens
startdatum, även om sjukperioden varit längre. Begränsningen gäller ej på Livförsäkring, Sjukvårdsförsäkring,
Olycksfallsförsäkring eller de produkter som baseras på begreppet olycksfall.
•

psykisk sjukdom, exempelvis depressiva tillstånd, psykisk insufficiens,

•

utbrändhet, stressrelaterad sjukdom, trötthet, koncentrationsproblem,

•

smärttillstånd i rygg, leder och muskler som saknar objektiva medicinska fynd,

•

drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd

•

Fibromyalgi ICD M79.7

Har du sökt och fått avslag/klausul/förhöjd premie på likvärdig försäkring de senaste 12 månaderna gäller ej dessa
försäkringarna.

I ditt försäkringsbesked ser du när din försäkring gäller. Detta förutsätts dock att man betalat in sin premie på utsatt tid. Sker inte
det kan din försäkring vara ogiltig tills premie är erlagd. Avtalstiden är normalt ett år, men förlängs automatisk om försäkringen
inte sägs upp av dig eller oss.

