Försäkring
Sjukvård
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681
Produkt: Sjukvårdsförsäkring Individuell
Se för- och efterköpsinformation, försäkringsbesked och försäkringsvillkor för komplett information.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Sjukvårdsförsäkring Individuell är en personförsäkring som betalar kostnader för privat vård.
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Vad ingår i försäkringen?
Sjukvårdsförsäkringen ersätter kostnader för:
3 Läkarvård
3 Behandling hos psykolog/psykoterapeut
3 Behandling hos fysioterapeut/sjukgymnast,
naprapat/kiropraktor
3 Behandling hos logoped och dietist
3 Operation
3 Hemservice efter operation
3 Vård efter operation – medicinsk rehabilitering
3 Hjälpmedel för tillfälligt bruk som är till för
skadans läkning
3 Second opinion – förnyad medicinsk bedömning
3 Arbetslivsinriktad rehabilitering, upp till tre
prisbasbelopp
3 Behandling av beroende och missbruk, med halva
kostnaden
3 Offentlig vård (egenavgiften), om du använder
offentliga vården istället för sjukvårdsförsäkringen
3 Resor och logi, samt resor med egen bil som
uppgår till minst 20 mil tur och retur
Försäkringen gäller med självrisk vid privat vård vid
personligt besök. Självrisken betalas vid första konsultationen och är 750 kronor. Vid vård på distans
gäller försäkringen utan självrisk.
Tilläggspaket:
Läkemedel (egenavgiften)
Sjukhusvistelse i offentlig vård, upp till
1 000 kronor per år
Vaccination
Hälsokontroll var tredje år
Reseförsäkringens självrisk vid vård under tillfällig
utlandsvistelse, upp till 5 000 kronor

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen gäller inte för bland annat
2 Akut vård
2 Förlorad arbetsinkomst
2 Tandvård
2 Behandlingsmetoder som saknar stöd i
vetenskap och beprövad erfarenhet

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Försäkringen har begränsningar och här ser du de
viktigaste. I försäkringsvillkoren kan du läsa exakt
vad som gäller.
1 Sjukdom och besvär som du har när du tecknar
försäkringen
1 Vissa sjukdomar och diagnoser samt viss vård
och behandling till exempel:
– Korrigering av brytningsfel i ögat
– Transplantation av inre organ
– Demenssjukdom
– Kontroll och behandling av ätstörningar
Viss sport och idrott till exempel:
–B
 oxning eller annan kampsport där
slag/sparkar ingår.

Var gäller försäkringen?
3 Den gäller för vård som utförs i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen och
betala premien. Du ska följa vårdgivarens anvisningar.

När och hur ska jag betala?
Du ska betala försäkringen inom 14 dagar från det att vi skickat fakturan till dig.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla dagen efter att du ansökt om den under förutsättning att du uppfyller hälsokraven.
Försäkringen upphör i slutet av den månad du säger upp försäkringen eller när du uppnår slutåldern.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om du inte längre har behov av försäkringen genom att
höra av dig till oss.

