Några fakta om försäkringarna
Detta är inget villkor - För fullständig information se gällande villkor vilket du finner på www.sakrapersonskydd.se
För mer information kontakta din försäkringsförmedlare i Säkra
Se viktig information nedan

Försäkringsomfattning
För att se vilka försäkringar du omfattas av, se ditt försäkringsbesked.
Försäkringarna gäller dygnet runt.

Försäkringarnas slutålder
Livförsäkring
Kritisk Sjukdom
Sjuk- & Yrkeskapital
Olycksfallsförsäkring
Sjuk- & Olycksfall
Sjukinkomstförsäkring

70 år
65 år
65 år
70 år
65 år
67 år

Sjukvård
Livsvarig
Tandvårdsförsäkring
65 år
Sjukavbrottsförsäkring 65 år
Sjukvård Barn
25 år
Sjuk- & Olycksfall Barn 25 år

Premieåldersintervaller
Premierna ändras i åldersintervaller enligt nedan. För
Tandvårdsförsäkring samt Barnförsäkringar gäller en och samma
premie till och med uppnådd slutålder (se ovan).
Livförsäkring
Kritisk Sjukdom
Sjuk- & Yrkeskapital
Olycksfallsförsäkring
Sjuk- & Olycksfall
Sjukinkomstförsäkring
Sjukvård
Sjukavbrottsförsäkring

Premien baseras på exakt ålder
16-39 40-54 55-65
16-39 40-54 55-65
16-65 66-70
16-39 40-54 55-65
16-39 40-54 55-67
16-25 26-36 37-46 47-56 57-65 66-75 76-80 81+
16-39 40-54 55-65

Olycksfallsförsäkring, Sjuk- & Olycksfall, Sjuk- & Olycksfall Barn
Kostnader/utgifter ersätts endast på momentet olycksfall. Den
ersättning man kan få på momentet sjukdom är för invaliditet och
ärr vid ersättningsbar sjukdom.
Förmånstagare
Om inte annat skriftligen angivits:
I första hand make/maka, registrerad partner eller sambo.
I andra hand den försäkrades arvingar.
Överlåtelse av ägandet av försäkring och rätt till ersättning
Överlåtelse kan ske av momenten:
Livförsäkring, Sjuk- & Yrkeskapital, Kritisk sjukdom.
Överlåtelsen sker skriftligen på separat blankett.
Karenstider
Kritisk sjukdom
Sjukinkomstförsäkring
Tandvårdsförsäkring
Sjukavbrottsförsäkring

Självrisker

Sjukvårdsförsäkring
Tandvårdsförsäkring

Försäkringsägare
Ägare till försäkringarna är, om inte överlåtelse skett, den försäkrade.
När det gäller Sjukavbrottsförsäkring är företaget ägare.
Från Barn- & Ungdomsförsäkring till vuxenförsäkring
På egen begäran kan momentet ändras till vuxenförsäkring med
samma omfattning utan hälsoprövning med oförändrat
försäkringsbelopp och/eller oförändrad självrisk senast under det
kalenderår barnet fyller 25 år, och tidigast från 16 års ålder.
Kontakta din försäkringsförmedlare för mer information.
Avtrappning av försäkringsbeloppen
Sjuk- och Olycksfall
Sjuk- & Yrkeskapital

från fyllda 46 år (se villkor)
från fyllda 45 år (se villkor)

Inskränkning
Sjuk- & Yrkeskapital, Sjukinkomstförsäkring samt Sjukavbrottsförsäkring

Under de första 18 månaderna efter nytecknandet gäller försäkringen
inte för psykisk sjukdom, exempelvis depressiva tillstånd, psykisk
insufficiens, utbrändhet, stressrelaterad sjukdom, trötthet,
koncentrationsproblem, smärttillstånd i rygg, leder och muskler som
saknar objektiva medicinska fynd, fibromyalgi, drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd.
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Sjukavbrottsförsäkring

Ersätter max 100 % av rörelsens fasta kostnader exklusive försäkrads
lön enligt senaste bokslut. Under företagets första verksamhetsår
ersätts dock max 5 prisbasbelopp. Under de första 6 månaderna efter
nytecknandet ersätter försäkringen enbart sjukfrånvaro och dödsfall
p.g.a. olycksfall samt för sjukdom enligt diagnoser för försäkringsmomentet Kritisk Sjukdom (se villkor). Efter 12 alternativt 24
månaders utnyttjande inskränks försäkringen att under kommande
fem år enbart gälla för sjukdomar enligt de diagnoser som finns
uppräknade i villkoren för Kritisk Sjukdom samt arbetsoförmåga
orsakad av ett olycksfall.
Sjukvårdsförsäkring

Försäkringen gäller inte för någon befintlig åkomma, alltså åkomma
som har varit journalförd, behandlad eller känd av den försäkrade
innan försäkringen började gälla. Befintlig åkomma omfattas dock av
försäkringen efter att den försäkrade varit helt behandlings- och
symtomfri under en sammanhängande tid av 12 månader (365
dagar) närmast före det att ersättningsanspråk framställs p.g.a.
sjukdomen eller besväret.
Ansvarstid Sjukvårdsförsäkring
Försäkringen har obegränsad ansvarstid fram till 66-årsdagen,
därefter är ansvarstiden 5 år. Om försäkring tecknad av arbetsgivare
eller organisation lämnas obetald under pågående skadefall är
ansvarstiden 1 år från skadedatumet. Flera skadefall med medicinskt
samband räknas som samma skadefall.

90 dagar (30 dagar vid hjärtinfarkt)
30 dagar
30 dagar (90 dagar för kronor och broar)
14 dagar alternativt 30 dagar
Självrisk alt. remiss framgår av
ditt försäkringsbesked
1 500 kr per 12-månadersperiod

Premiebefrielse
Rätt till premiebefrielse gäller endast där denna rättighet enligt
försäkringsvillkoren inträffat före 2021-01-01.
Skatteeffekter
Samtliga försäkringar är där inget annat anges av skattekategori K.
Det innebär för en privatperson att premien inte är avdragsgill och
att utfallande belopp är fritt från inkomstskatt.
För Sjukavbrottsförsäkringen gäller att premien är avdragsgill för
företaget och att ersättning från försäkringen skall tas upp som en
rörelseintäkt.
För skatteregler avseende företagsbetald Sjukvårdsförsäkringen se
www.sakrapersonskydd.se "Produkter", "Sjukvårdsförsäkring".
Seniorförsäkring
Seniorförsäkring erbjuds till dig som vid slutåldern 70 år har en
gällande Liv och/eller Olycksfallsförsäkring.
Försäkringsbelopp
Livförsäkring 0,5 pbb
Olycksfallsförsäkring 5 pbb
Villkoret finns på www.sakrapersonskydd.se
Villkor och Skadeanmälan
För mer information kontakta din försäkringsförmedlare i Säkra. Du
kan också gå in på www.sakrapersonskydd.se. Lösenord finns på
framsidan av ditt försäkringsbesked eller maila till
personskydd@sakra.se.
Försäkringsgivare
För livförsäkring är försäkringsgivaren Swiss Life Luxembourg S.A
med bindande nummer B1511210034TL och, för övriga produkter
60%, hos SI Insurance (Europe) SA (SIIE), 40% Axis Speciality Europe
SE med bindande nummer 210035KG. Försäkringsgivarna företräds
av Säkra Direkt AB.
Anmälan om skada skall ske snarast
Sjukvårdsförsäkringen - Anmälan ska ske snarast, dock senast inom
3 månader från det att ersättningsanspråk blivit kända av den
försäkrade.
Övriga försäkringar - Anmälan ska ske snarast, dock senast inom 10
år från skadedagen.
För dig som har Säkra Personskydd Sjukvårdsförsäkring
Försäkringen ger dig rätt till vårdplanering av legitimerade
sjuksköterskor per telefon på vardagar 08.00-17.00 samt
sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
Ring 020 - 51 51 00
Försäkringen gäller inte för akut sjukvård.

