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Vårdförsäkring

Obs! Detta är en översiktlig information. Försäkringens omfattning och giltighet regleras av villkoren för Vårdförsäkring.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är ett komplement till den offentliga vården som vid sjukdom eller olycksfallsskada ger snabb hjälp inom den privata vården.

Vad ingår i försäkringen?
Undersökning, diagnositsering, behandling, operation och
eftervård.
Resor och logi i samband med dagkirurgiska ingrepp,
sluten vård och om särskilda skäl föreligger.
Ersättning för avgifter upp till högkostnadsskyddet för
offentligt finansierad vård.

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen lämnar inte ersättning för viss vård och vissa
behandlingar, här är några exempel,
Kontroll och åtgärder som föranleds av graviditet , förlossning, abort, sterilisering, fertilitetsutredning och behandling
av fertilitet.
Kostnader för transplantation av inre organ.

Reseservice – innebär att du kan få hjälp med bokning av resa.

Tandvårdskostnader.

10 behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut.

Kontroller och behandlingar som inte har samband med
sjukdom eller olycksfall.

15 behandlingtillfällen hos sjukgymnast, kiropraktor eller
naprapat.
5 behandlingstillfällen hos dietist, logoped och arbetsterapeut.
Hjälpmedel för sjukdomens/olycksfallsskadans läkning.
Ytterligare läkarbedömning om du ställs inför ett svårt medicinskt ställningstagande.
Vårdkostnader i utlandet.
Vårdgaranti – specialistvård som inte är genomförd inom
6 arbetsdagar och operation som inte är genomförd inom
21 dagar ersätts med 500 kronor per dygn, dock högst den
försäkrades årpremie.
Rådgivning och vårdplanering dagtid (måndag – fredag)
hjälp att välja specialister, boka tider med mera.
Försäkringen ersätter upp till 3 miljoner kronor för varje
sjukdom eller olycksfallsskada.
Ersättning lämnas så länge försäkringen är i kraft, dock under
längst tre år för samma sjukdom eller olycksfallsskada.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Plastikkirurgi, kosmetiska behandlingar operationer eller
följder därav.
Glasögon och linser eller operativa ingrepp inklusive laserkirurgi i syfte att korrigera ögons refraktionsfel (brytningsfel).
Behandlingskostnader för snarkning om den försäkrade inte
lider av sömnapné.
Behandlingar utförda av icke legitimerade vårdgivare.
Försäkringen gäller inte för vissa sjukdomar och olycksfallsskador, här är några exempel,
Sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.
Demenssjukdom, efter det att diagnos har fastställts av läkare.
Ryggbesvär som inte är behandlingsbart.
Undersökning, behandling av åderbråck.
Försäkringen gäller inte för sjukdom/olycksfall där den
försäkrade deltar eller utövar särskild riskfylld verksamhet,
här är några exempel,
Sport på elitnivå i lägst div 2 och uppåt.

Tillägg
Försäkringen tecknas med krav på remiss men kan mot tillägg
tecknas utan krav på remiss.
Hälsoundersökning vart tredje år kan tecknas mot tillägg.

Sport eller idrottsaktivitet på idrottsgymnasium eller annan
utbildning med idrottsinriktning.
Långlopp tex marathon, cykling, mountainbike, mulitsport,
triathlon, Kampsport, boxning, brottning, fäktning, karate,
thaiboxning, kickboxning eller liknande aktivitet.
Klättring på berg, is, klippa, glaciär eller jämförbar utövning.
Extremskidåkning (utanför markerade pister), downhillcykling, dykning, kitesurfing, fallskärmshoppning, ballong-,
glid eller drakflygning eller liknande aktivitet.
För mer information om begränsningarna se de fullständiga villkoren.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Försäkringen omfattar inte,
Sjukdom eller olycksfall som orsakats till följd av missbruk av
alkohol , andra berusningsmedel eller narkotiska preparat,
inte heller vid brottslig verksamhet som är straffbar enligt
svensk lag.
Sjukdom eller olycksfall som beror på krig eller politiska
oroligheter.
Sjukdom eller olycksfall i samband med atomkärnprocess.
För mer information om begränsningarna se de fullständiga villkoren.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för vårdkostnader i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Folkbokförd och bosatt i Sverige.

•

Ålder 16 – 71 år.

•

Betala premien i tid.

När och hur ska jag betala?
Premien betalas i förskott och ska betalas senast på fakturans angivna förfallodag.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från och med dagen efter den dag premien betalats. Försäkringen förnyas därefter med 1 år i taget genom att premien betalas.
Du kan ha kvar försäkringen till utgången av det försäkringsår då du fyllt 80 år. Försäkringen upphör om premien inte betalas.

Hur kan jag säga upp avtalet?
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Försäkringen kan när som helst sägas upp genom att Kontakta SEB Pension och Försäkrings Kundcenter.

