
Vad ingår i försäkringen?

Personförsäkring

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag:  Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark,    Produkt: Personförsäkring
 516403-8662, registrerade i Sverige       

Olycksfallsförsäkring
Medicinsk invaliditet + tilläggsersättning
Ärrersättning
Direkthjälp med 50 000 kr vid brännskada och vissa 
allvarliga förlossningsskador
Dödsfall på grund av olycksfall 50 000 kr
Tandskada vid olycksfall
Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall upp till 
50 000 kr
Sjukhusvistelse dygn 1-365: 150 kr/dygn
Händelseförsäkring 1 000 kr
Kläder, glasögon mm högst 10 000 kr

Sjuk- och olycksfallsförsäkring Medium
Utöver vad som ingår i olycksfallsförsäkringen ingår 
även följande i Medium:
Ersättning vid vissa, i villkoret uppräknade, sjukdomar
Direkthjälp med 50 000 kr vid vissa uppräknade 
sjukdomar, t ex cancer, hjärtinfarkt och stroke. 
Engångskostnader och rehabilitering – högst 100 000 
kr
Sjuk- och olycksfallshjälpen - 3000 kr vid sjukskrivning 
under minst 30 dagar i följd

Sjuk- och olycksfallsförsäkring Large 
Utöver vad som ingår i olycksfallsförsäkringen och 
Medium ingår även följande i Large:
Ekonomisk invaliditet

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument som t.ex. förköpsinformation, 
fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en individuell personförsäkring, konsumentförsäkring som gäller för den försäkrade. 
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Här är några exempel på begränsningar i din försäkring, 
se det fullständiga villkoret för mer information. 

Försäkringen gäller inte vid vistelse i område med krig 
eller krigsliknande politiska oroligheter.
 Försäkringen gäller inte för sjukdomar som WHO 
klassar som pandemi.
Försäkringen ersätter inte skada som uppkommit 
genom deltagande i professionell sport/idrott. 
Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som 
uppkommit vid: 
- all bankörning, tävling eller organiserad träning med 
motorfordon/motorfarkost eller vid hastighetskörning
- fallskärmshoppning, glid- och skärmflygning, flygning 
med mikro- eller ultralätta flygplan och andra liknande 
luftsportsaktiviteter
- boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår 
- utövande av ovanlig och särskild riskfylld extremsport, 
t ex klättring på berg, is, klippa eller glaciär, 
offpiståkning,  djupdykning (mer än 30 meter) eller 
deltagande i expeditioner av “äventyrskaraktär”.
Försäkringen ersätter inte skador till följd av behandling 
i förebyggande syfte och inte heller följderna av sådana 
behandlingar.
Försäkringen ersätter inte skada som uppkommit 
genom användning av medicinska preparat mm. som 
inte föranletts av olycksfallsskada eller sjukdom som 
omfattas av denna försäkring.

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?
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Vad ingår inte i försäkringen?

Här är några exempel på vad som inte omfattas av 
din försäkring, se det fullständiga villkoret för mer 
information:

Försäkringen ersätter inte sjukdom eller 
olycksfallsskada och inte heller för följder av sådana 
tillstånd - där symtom visas sig innan försäkringen 
trätt i kraft.
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Försäkringen gäller inte for sjukdomar som inte är 
uppräknade i villkoret.
Försäkringen ersätter inte för sjukdom som blir aktuell 
inom 6 månader från försäkringens begynnelsedag. 
Detta undantag tillämpas inte om försäkringen är 
tecknad som en fortsättning på barnförsäkring 
i Moderna Försäkringar eller om motsvarande 
försäkring omfattande sjukdom var gällande i annat 
bolag fram till denna försäkrings ikraftträdande.
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När och hur ska jag betala?

Du kan betala via faktura hel- eller halvårsvis eller månadsvis via autogiro. Första premien ska betalas inom 14 
dagar efter den dag vi avsänt premieavin till dig.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter olycksfall, förlossningsskador och sjukdomar som inträffar under 
försäkringstiden. Personförsäkringen börjar tidigast gälla dagen efter den dag försäkringstagaren ansökte om 
försäkringen eller antog Moderna Försäkringars anbud genom att betala premie för försäkringen. 

Vid sjuk- och olycksfallsförsäkring måste alltid hälsotillståndet godkännas av Moderna Försäkringar och sjukdelen i 
försäkringen blir gällande tidigast dagen efter den dag hälsodeklarationen avsändes till Moderna Försäkringar. 

Sjuk- och olycksfall - Large upphör på huvudförfallodagen närmast efter den försäkrades 55-årsdag och försäkringen 
övergår till en Sjuk- och olycksfall - Medium. Sjuk- och olycksfall - Medium upphör på huvudförfallodagen närmast efter 
den försäkrades 65-årsdag och försäkringen övergår till en Olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Försäkringen förnyas automatiskt för ytterligare ett år, 
om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna. 
 

Hur säger jag upp avtalet?

Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att kontakta oss på Moderna Försäkringar.

Vilka är mina skyldigheter?

 – Betala premien i tid.
 – Lämna riktiga och fullständiga uppgifter.
 – Om du drabbas av skada är det viktigt att du utan dröjsmål anlitar läkare och under sjuktiden står under fortlöpande 
läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Norden samt i högst 24 månader i resten av världen. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte 
kostnader för tandskada, kläder och glasögon mm. och inte heller rese- och behandlingskostnader.


