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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Krisförsäkring

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Krisförsäkringen täcker kostnader för kristerapi. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighets
försäkring.
Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

Vad ingår i försäkringen?
Den försäkrade är

försäkringsgivaren tillhandahåller kristerapi med högst 10 behand
lingstillfällen per försäkrad och skada om inte annat avtalas

försäkringstagaren
dennes arbetstagare

tiden under vilken behandlingen ges är begränsad till 12 månader
från skadetillfället om inte annat avtalas

make/sambo till försäkrad, om försäkrad avlider under tjänste
utövning till följd av sådan skadehändelse som medför rätt till
ersättning
Ersättning betalas för kristerapi för försäkringstagaren eller dennes
arbetstagare som råkar ut för eller är närvarande vid någon av
följande händelser:
brand, inbrott eller explosion på försäkringsställe

försäkringen gäller utan självrisk

Vilka är mina skyldigheter?
•

du måste anmäla inträffad skada så snart som möjligt

rån och överfall eller hot
olycksfall, varmed avses en kroppsskada som drabbar den för
säkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse
och detta medför en psykisk kris

När och hur ska jag betala?
•

premien betalas senast på förfallodagen

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Var gäller försäkringen?
•

försäkringen gäller i samband med skada som inträffar under
försäkringstiden vid tjänsteutövning inom Norden

•

ersättning betalas för nödvändiga och skäliga resekostnader för
behandling i Sverige

•

försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

•

tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

Hur kan jag säga upp avtalet?

Vad ingår inte i försäkringen?
•

om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

de försäkrade tillfogat varandra

•

uppstår i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat
till uppsåtlig brottslig gärning

försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

•

försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden

•

vi kan säga upp försäkringen om

Ersättning betalas inte för behandling föranledd av skada som

•

du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

du inte har betalat premien i tid
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