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Produkt: Olycksfallsförsäkring

ICA Försäkring AB, org.nr 556966–2975, ICA Försäkring AB har tillstånd från Finansinspektionen i Sverige att meddela
skadeförsäkring och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, www.fi.se
eller e-post finansinspektionen@fi.se. ICA Försäkring AB:s tillstånd kan kontrolleras genom kontakt med Finansinspektionen.
Det här dokumentet är endast ett faktablad som överskådligt presenterar huvudsaklig omfattning och begränsningar och är skapat för att
du enklare skall kunna jämföra olika försäkringsprodukter. Fullständiga villkor och förköpsinformation för Olycksfallsförsäkring hittar du på
vår hemsida www.icaforsakring.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Denna typ av försäkring ger ersättning vid olycksfallsskador. Försäkringen täcker olika former av bestående fysiska och psykiska skador,
handikapp och kostnader som uppstår till följd av en olycksfallsskada. Försäkringen kan tecknas av den som är bosatt i Sverige och är
mellan 18 år och 65 år. Barn till försäkringstagaren har rätt till försäkring om de är ogifta och permanent bosatta med försäkringstagaren
eller med den andre föräldern och är under 25 år. Försäkringen kan beviljas för upp till tolv familjemedlemmar.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen ersätter olycksfallsskador. Med olycksfallsskada
avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom
plötslig yttre händelse vid en identifierbar tid och plats som
krävt läkarbehandling. Med yttre händelse menas ett utifrån
kommande våld mot kroppen.
Medicinsk invaliditet – ersättning vid bestående nedsättning
av den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga.
Ersättningen uppgår till 1 000 000 kr för vuxna och
500 000 kronor för barn.
Ekonomisk invaliditet – ersättning vid bestående nedsättning av
den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 %. Ersättningen
uppgår till 1 000 000 kr för vuxna och 500 000 kronor för barn.
Akut vårdersättning - 500 kronor vid inskrivning på sjukhus över
natten.
Sjukhusvistelse – ersättning vid inskrivning på sjukhus under
högst 365 dagar.
Ärrersättning – vid ärr och annan kosmetisk skada.
Sveda och värk – ersättning med 3 000 kronor per
30-dagarsperiod under akut sjuktid.
Rehabilitering och terapi – ersättning för nödvändig och skälig
rehabilitering och/eller terapi som ordinerats av läkare.
Rehabilitering och engångskostnader – ersättning med ett
i försäkringsbrevet angivet belopp för rehabilitering och
engångskostnader för hjälpmedel.
Kostnad för hjälpmedel – ersättning för tillfälliga hjälpmedel
nödvändiga under den akuta sjuktiden.
Tandvårdskostnader – försäkringen kan ersätta tandvårdsåtgärd
till följd av olycksfallsskada.
Dödsfallsersättning – vid den försäkrades dödsfall till följd av en
olycksfallsskada.
Kostnad för vård-, transport- och läkekostnader samt för
skadade personliga tillhörigheter.

Vad ingår inte i försäkringen?
Olycksfallsskada eller funktionshinder och inte heller
för följder av sådana tillstånd där symtom visat sig före
försäkringstiden.
Olycksfallsskada som förvärrar en redan befintlig skada,
sjukdomstillstånd eller fysisk nedsättning som den
försäkrade kände till närmast före försäkringens tecknande.
Kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar som inte
är medicinskt nödvändiga.
Skada som har samband med en försäkrades yrkesutövning
om den försäkrade arbetar som säkerhetspersonal eller om
den försäkrade deltagit i viss idrott, äventyrs-, expeditions
eller bergsklättringsaktivitet, eller annan riskfylld
sysselsättning.
Olycksfallsskada vid egen brottslig handling, grov
vårdslöshet eller vid påverkan av berusningsmedel.

Finns det några begränsningar av vad
 försäkringen täcker?
Mer än 100 % invaliditet för en och samma olycksfallsskada.
Det maximala ersättningsbeloppet sätts årligen ned med
100 000 kronor från 58 års ålder.
Förvärvsmässig invaliditet vid tecknande av försäkring efter
fyllda 55 års ålder.
Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som inträffat
utom Norden om vistelsen varat mer än tolv månader.
Vård-, rese- och behandlingskostnader utanför Norden.
Ersättning för kostnader som uppstår efter tre år från det att
olycksfallsskadan inträffade.
Skada i samband med krig, krigsliknande tillstånd,
inbördeskrig, revolution, terroristattacker eller uppror.
Skada i samband med atomkärnprocess.
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Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller dygnet runt och i hela världen under 12 månader. Under vissa förutsättningar kan försäkringstiden förlängas,
se försäkringsvillkor.

Vilka är mina skyldigheter?
•  Upplysningsplikt. Försäkringstagaren och de övriga försäkrade är skyldig att lämna alla upplysningar som kan ha betydelse för
försäkringen. Försäkringstagaren och de försäkrade är också skyldiga att lämna riktiga och fullständiga svar på de frågor som ställs till dem
i anledning av försäkringen. Detta gäller både vid tecknande av försäkringen och vid förnyelse. Om Försäkringstagaren eller den försäkrade
under försäkringsperioden får reda på något som kan ha betydelse för försäkringen skall försäkringstagaren/de försäkrade meddela
Försäkringsgivaren utan dröjsmål. Underlåtelse att uppfylla upplysningsplikten kan innebära att försäkringsersättning inte utbetalas eller
utbetalas med lägre belopp än vad som avtalats.
•  Du måste betala premien i tid.
•  Kontrollera dina försäkringshandlingar när du får dem, både vid nyteckning, ändring och förnyelse så att du säkerställer att informationen
är korrekt.
•  Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande, som angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för risken, ändras.
Din försäkring kan vara ogiltig om vi inte får rätt information.
•  Du ska snarast möjligt anmäla inträffad skada.
•  Du måste lämna korrekt och fullständig information vid skada. Om du inte gör det så riskerar du att få mindre eller ingen ersättning.

När och hur ska jag betala?
Premien debiteras månadsvis i efterskott. Försäkringstagaren skall betala premien för försäkringsskydd senast på följande förfallodag.
Dröjsmål med betalning av premie kan medföra att försäkringen upphör. Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att ändra månadspremie.
Ändringen träder i kraft vid nästa månadsdebitering som infaller närmast 14 dagar efter det att meddelande om ändring ägde rum. Premien
kan betalas via autogiro, ICA-konto eller faktura.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla vid tidpunkten för försäkringens tecknande och gäller under förutsättning att premien betalas senast på
förfallodagen. Försäkringstagaren och dennes försäkrade make/maka/sambo/partner kan behålla försäkringen livet ut. Försäkringen gäller
för en (1) månad i taget och förnyas automatiskt månadsvis om den inte har:
•  sagts upp av försäkringstagaren eller försäkringsgivaren i enlighet med punkt 8 i försäkringsvillkoren eller,
•  upphört i enlighet med att den eller de försäkrade barnen fyller 25 år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen när som helst med omedelbar verkan eller från den tid du anger. Uppsägningen kan ske
skriftligt eller muntligt per telefon. De första 30 dagarna av försäkringens giltighetstid kan försäkringen sägas upp i enlighet med ångerrätten
och då återbetalas eventuell inbetald premie.
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