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är sekretessbelagda. Fullt arbetsför är du om du

Kortfakta
Skydd

Försäkringen ger ersättning vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall.

Pris

Premien bestäms för ett år i taget enligt gällande premietariff

Teckningsålder

Försäkringen får tecknas av den som fyllt 18 år
men inte 60 år

Inbetalning

Premie betalas genom automatiska överföringar från ditt konto

Utbetalning

All utbetalning från försäkringen är skattefri.

Begränsningar

Observera viktiga begränsningar och undantag
i försäkringsskyddet under punkt 10

Villkor

Fullständiga villkor hittar du på www.swedbank.se/forsakringsvillkor.
Denna förköpsinformation gäller från 201305-23.

Sjukförsäkringen ger dig rätt till ersättning vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. Karenstiden är en
månad och ersättning betalas ut i max 11 månader.
Viktigt att veta om begränsningar och undantag
Du får inte ersättning från försäkringen för arbetsoförmåga som
beror på sjukdomar eller besvär som du har eller haft symtom av
eller sökt/behandlats för inom två år före tecknandet.
Om du varit symtom- och behandlingsfri i minst två år för sådana
sjukdomar eller besvär kan du dock få ersättning från försäkringen.
Vissa sjukdomar är helt undantagna från ersättning i försäkringen.
Läs mer under avsnitt 10.
1. Vem kan teckna försäkringen?
Försäkringen tecknas alltid med dig själv som ägare och försäkrad.
För att få teckna försäkringen ska du ha fyllt 18 men inte 60 år, vara
folkbokförd och bosatt i Sverige sedan minst två år, vara försäkrad
för sjukpenning i Försäkringskassan, ha ett fullgott hälsotillstånd
och du ska även anvisa ett konto i Swedbank/sparbank från vilken
premie ska dras.
2. Hur stort är försäkringsbeloppet?
Storleken på försäkringsbeloppet bestäms av dig vid tecknandet.
Det får lägst vara 300 kronor/månad och det får högst vara 7 500
kronor/månad.
Observera att försäkringsbeloppet tillsammans med andra försäkringsersättningar eller ersättning från Försäkringskassan, inte får
överstiga 90 procent av din inkomst.
3. Hur länge gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för ett år i taget fram till nästa huvudförfallodag för premien, dock längst tills du fyller 65 år. Denna tid kallas
försäkringstid.
Försäkringen förnyas på oförändrade villkor med ett år i taget om
inte Swedbank Försäkring före årsförfallodagen skriftligen meddelat försäkringstagaren om förändringar i villkoren. Sådant meddelande behöver inte lämnas vid bagatellartade villkorsändringar.

• kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar,
• inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, tidsbegräsad
sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning) eller har vilande aktivitetsersättning/ sjukersättning, och
• inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning.
Är du inte fullt arbetsför enligt ovan kan du inte teckna försäkringen.
Det är viktigt att du svarar korrekt på frågorna. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan innebära att försäkringen inte gäller fullt ut
eller att den inte gäller alls vid skadefall.
6. Hur betalas premien?
Premien betalas via autogiro, genom automatiska månadsvisa
dragningar från ditt bankkonto. Sjukförsäkringen gäller så länge
premien betalas och som längst tills du fyller 65 år.
7. Vad är premiebefrielse?
Under tid ersättning betalas ut från försäkringen är du befriad från
att betala försäkringspremien i samma grad som arbetsförmågan
är nedsatt.
8. Vad händer om jag inte betalar premien?
Betalas inte premien i rätt tid har försäkringsbolaget rätt att säga
upp försäkringen. Den upphör då att gälla 14 dagar från uppsägningen. Om förfallen premie betalas inom tre månader från det att
försäkringen upphört att gälla, börjar dock försäkringen åter att
gälla. Denna rätt till återupplivning finns dock inte om första premien lämnats obetald.
9. När och till vem görs utbetalning?
Ersättning utbetalas till dig om du får en ersättningsbar arbetsoförmåga till minst 50 procent på grund av sjukdom eller olycksfall
under försäkringstiden. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott efter en karenstid på 30 dagar, och ersättningen är alltid proportionell mot graden av arbetsoförmåga.
Observera att försäkringen har en kvalificeringstid, vilket innebär
att försäkringen inte ersätter arbetsoförmåga som uppstått innan
det gått 90 dagar från det att du tecknat försäkringen. Om du höjt
försäkringsbeloppet på försäkringen, blir det en ny kvalificeringstid
på ytterligare 90 dagar. Då gäller den enbart på mellanskillnaden
på det höjda försäkringsbeloppet och det försäkringsbelopp som
gällde innan höjningen.
10. Vilka undantag och inskränkningar finns i försäkringen
giltighet?
10.1 Begränsningar för sjukdomar och besvär som uppstått
innan tecknandet
Ersättning betalas inte ut vid arbetsoförmåga som beror på sjukdomar och besvär som du haft symtom av eller sökt konsultation
eller behandlats för inom 24 månader före det att försäkringen
trädde i kraft. Denna begränsning upphör när den försäkrade varit
symtom- och behandlingsfri i minst 24 månader från sista behandlingstillfället.
Vid höjning av försäkringsbelopp gäller inskränkningen för den del
av försäkringsbeloppet som motsvarar höjningen från tidpunkten
för höjningen.
10.2 Begränsningar för vissa sjukdomar och besvär
För följande sjukdomar/besvär gäller särskilda begränsningar

4. Vad kostar försäkringen?
Premien bestäms för ett år i taget enligt gällande premietariff. Premiens storlek är beroende av försäkringsbelopp samt din ålder och
eventuellt din hälsa.

• Utbrändhet, utmattningssyndrom, trötthet, ME eller asteni.
• Rygg-, led- eller muskelbesvär som inte orsakats av olycksfall.
• Fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd.
• Psykiska sjukdomar eller syndrom.

5. Krävs hälsoprövning?
För att teckna Trygga sjukförsäkring, kort, måste du intyga att du är
fullt arbetsför. Det gäller både när du ansöker om en helt ny försäkring eller om du vill göra en höjning av försäkringsbeloppet i en befintlig försäkring. Alla uppgifter du lämnar till oss i hälsoprövningen

Ersättning lämnas inte från försäkringen om din arbetsoförmåga
kan anses ha samband med någon av dessa sjukdomar/besvär. Reglerna finns i sin helhet beskrivna i försäkringsvillkoren.
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10.3 Missbruk med mera
Försäkringen omfattar inte arbetsoförmåga som
• beror på missbruk av alkohol, läkemedel, sömnmedel, dopingpreparat eller narkotika
• framkallats genom egen uppsåtlig handling
• beror på eget vållande av kroppsskada, eller kroppsskada genom
grov oaktsamhet eller kriminell handling
10.4 Särskilt riskfylld verksamhet
Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som drabbar dig på
grund av deltagande i sport och idrott, äventyrlig verksamhet, expeditioner, eller annan riskfylld sysselsättning, som inte kan anses
som motions- eller fritidssysselsättning av normal omfattning och
intensitet. Exempel på sysselsättningar som kan anses som riskfylld sysselsättning är
• Boxning/kampsport samt annan motsvarande sport med kroppskontakt.
• Fallskärmshoppning, drakflygning, glid- och skärmflygning,
ballong- och segelflygning, militär flygning, avancerad flygning, provflygning eller annan motsvarande flygning, bungy
jump eller liknande.
• Dykning (avser dykning på större djup än 30 meter, ensamdykning, dykning utan ytorganisation eller is-, vrak- eller grottdykning)
samt klättring på berg, is, klippa eller glaciär.
• Häst-, och motorsport, fotboll, amerikansk fot-boll, rugby, bandy,
innebandy, basketboll, handboll, ishockey, eller skidsport om den
försäkrade har inkomster på grund av utövandet.
• Expeditions- och äventyrsverksamhet, livvakt, stuntman, luftakrobat eller liknande.
• Arbete på oljeplattform eller liknande.
10.5 Överförsäkring
Observera att det finns regler för hur högt sjukförsäkringsskydd
du får ha med hänsyn till din arbetsinkomst och dina sjukförmåner
från din arbetsgivare och Försäkringskassan. Vid så kallad Överförsäkring har Swedbank Försäkring rätt att begränsa försäkringens
omfattning.
10.6 Övriga begränsningar
Dessutom finns inskränkningar i försäkringsskyddet vid atomkärnreaktion, krig, krigsliknande eller politiska oroligheter i och utanför
Sverige.
För samtliga begränsningar i försäkringsskyddet ber vi dig ta del av
de fullständiga försäkringsvillkoren. Du hittar villkoren på
www.swedbank.se/ forsakringsvillkor.
11. Vilka skatteregler gäller?
All utbetalning från försäkringen är skattefri. Premien är inte avdragsgill i din deklaration.
12. Kan jag ångra mig?
Du kan när som helst säga upp din försäkring. Detta måste du göra
skriftligen så att det inte råder någon oklarhet om försäkringen
gäller eller inte. Då upphör försäkringen från och med nästa premieförfallodag.
13. Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Har du frågor om försäkringen så kontaktar du ditt bankkontor eller
Kundcenter/sparbanks telefonbank.
14. Vad gör jag om jag är inte är nöjd?
Om du är missnöjd med Swedbank Försäkrings hantering av din
försäkring ska du i första hand vända dig till ditt bankkontor. Är du
missnöjd med det besked du får av banken kan du begära att få frågan prövad av Swedbank Försäkrings klagomålsansvarige. Du kan
även få din fråga prövad av Personförsäkringsnämnden, om den
gäller frågor som rör medicinska bedömningar, och i annat fall av
Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan i sista hand också vända
dig till allmän domstol.
Råd och vägledning kan du få hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, kommunernas konsumentvägledare och Konsumentverket.
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15. Kommunikation via internetbanken
Om du är internetbankskund kommer vi i första hand att skicka information om din försäkring via din internetbank. Försäkringsbesked, information om eventuella ändringar i försäkringen och dylikt
kommer då att finnas i din internetbank i stället för att de skickas
med posten.
16. Behandling av personuppgifter?
Swedbank Försäkring behandlar dina personuppgifter bland annat
för att vi ska kunna administrera och uppfylla försäkringsavtal,
samt för att vi ska kunna utföra åtgärder som har begärts innan
och efter att avtal har ingåtts. Dina personuppgifter behövs även
för att vi som försäkringsbolag ska kunna följa lagar, förordningar
samt myndighetsbeslut.
Om du ansöker om riskförsäkringar, exempelvis en sjukförsäkring,
så behandlar Swedbank Försäkring dina hälsouppgifter bland annat
vid bedömning av din försäkringsansökan, så kallad riskbedömning
och vid bedömning av din rätt till försäkringsersättning, så kallad
skadereglering. I vissa fall behandlar vi även dina hälsouppgifter när
du ändrar en gällande försäkring. Vi kan även använda hälsouppgifter för statistiska beräkningar för att vi som försäkringsbolag ska
kunna följa gällande regler. Hälsouppgifter behandlas med särskild
försiktighet.
Vi behandlar hälsouppgifter med stöd av tre grunder i EU:s dataskyddsförordning; ”fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk”, ”fullgörelse av skyldigheter och rättigheter inom områdena social trygghet och socialt skydd” och/eller ”för att det är nödvändigt för statistiska ändamål”.
Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas hos företag och organisationer som samarbetar med Swedbank Försäkring
både inom Swedbankkoncernen eller sparbankerna men även andra
bolag. Swedbank Försäkring har ingått särskilda personuppgiftsbiträdesavtal med företag som behandlar personuppgifter för Swedbank Försäkrings räkning.
Dina rättigheter
Du har rätt att få veta om Swedbank Försäkring behandlar dina personuppgifter och i så fall få ett utdrag. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade, att invända mot samt begära begränsning
av den behandling av personuppgifter som vi utför. Du har också
rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade eller flyttade.
Swedbank Försäkring hanterar dina personuppgifter enligt gällande regelverk. Swedbank Försäkrings dataskyddsombud kan kontaktas via post i kuvert märkt ”Dataskyddsombud” och skickas till
Swedbank Försäkring AB, 105 34 Stockholm.
Personuppgiftsansvarig är Swedbank Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8292.
För fullständig information om Swedbank Försäkrings behandling
av personuppgifter, vänligen se ”Swedbanks principer för behandling av personuppgifter” på Swedbank.se eller kontakta Kundcenter
eller ditt kontor.
17. Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister – GSR
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som
baseras på oriktiga uppgifter använder sig Swedbank Försäkring av
ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister
(GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift
om vem som begärt ersättning och används endast i samband med
skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare
anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.
Personuppgiftsansvarig för GSR är
GSR AB
Box 24171, 104 51 Stockholm
18. Försäkringsgivare
Swedbank Försäkring AB
105 34 Stockholm

