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Det här dokumentet är en sammanfattning som överskådligt presenterar huvudsakligt innehåll och begränsningar som finns i 
försäkringen. Det här är skapat för att du enklare skall kunna jämföra olika försäkringsbolags produkter. Fullständiga villkor och 
förköpsinformation hittar du på vår hemsida hedvig.com/se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Den här försäkringen ger ersättning vid olycksfallsskador och täcker kostnader, olika former av bestående men som du kan få på grund av 
olycksfallet. Försäkringen kan tecknas av dig som bor i Sverige och är emellan 18-75 år gammal. Försäkringen kan tecknas att omfatta flera 
personer i ditt hushåll om de är permanent bosatta tillsammans med dig. Försäkringen kan maximalt omfatta 6 personer.

Vad ingår i försäkringen?
 Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr

 Kostnader för läkarvård, resekostnader, 
merkostnader samt rehabilitering

 Tandskada

 Sjukhusvistelse

 Ärrersättning

 Krishjälp

 Medicinsk invaliditet 

 Ekonomisk invaliditet

 Dödsfall pga olycksfall 

 

Vad ingår inte i försäkringen? 
Här beskriver vi några saker som inte omfattas av 
försäkringen, se försäkringsvillkoren för fullständig 
information.

 Skador som fanns innan försäkringen gällde

 Skador på grund av sjukdom

 Kroppsskada som beror på överansträngning, 
ensidig rörelse eller förslitningsskada

 Skada som uppkommit genom smitta genom 
bakterie, virus eller annat smittämne

 Försämring av befintligt hälsotillstånd om 
tillståndet skulle ha inträffat även om olycksfallet 
inte skett

 Skada som uppstått genom användning av 
medicinska preparat, ingrepp, behandling som inte 
orsakats av olycksfall som omfattas av försäkringen

 Matförgiftning

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?  
Här beskriver vi några saker som inte omfattas av 
försäkringen, se försäkringsvillkoren för fullständig 
information.

 Brottslig handling enligt svensk lag

 Fridykning på större djup än 10 meter och all 
dykning med tuber

 Tävling eller träning med motorfordon

 Sport, idrottstävling eller organiserad träning som 
professionell idrottsutövare*

 Ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet 
är maximerat till aktuellt försäkringsbelopp.

 Försäkringsbeloppet avtrappas med 50 000 kr per 
år från det att den försäkrade fyller 46 år.

 Om du med uppsåt har framkallat skadan gäller 
inte försäkringen.

 Försäkringen ersätter inte vid krig eller krigs-
liknande situationer, Atomkärnprocess och 
terroristhandling.
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Var gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller i hela världen. Vård-, rese- och behandlingskostnader utanför Norden ersätt inte.

Vilka är mina skyldigheter?
• Du ska svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen samt betala premien

När och hur ska jag betala?
Premien debiteras månadsvis i efterskott.

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringen börjar gälla vid tidpunkten för försäkringens tecknande och gäller under förutsättning att premien betalas 
senast på förfallodagen. Din försäkring förnyas automatiskt för ytterligare ett år om inte försäkringen sagts upp från din
eller vår sida.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen när som helst med omedelbar verkan eller från den tid du anger framåt i tiden.


