
 V. I. P. Olycksfall +65  
                                                                          – Trygghet när du ska njuta av livet 

 

  

           

 

 

Plötsligt drabbas du av ett olycksfall och din trygghet, ekonomiskt och i vardagslivet, förändras. Att 

själv gå ut med hunden, laga mat, kratta löv eller gå på toaletten är kanske inte längre en självklarhet. 

Med V.I.P. Olycksfall +65 får du ett brett ekonomiskt och medicinskt skydd, med privat sjukvård och 

dedikerad vårdplanering, om du drabbas av ett olycksfall. Försäkringens syfte är att ge dig möjlighet 

till att bibehålla din livskvalitet i så stor utsträckning som möjligt om olyckan är framme. 

  

        V.I.P. Olycksfall +65 ersätter; 

 Begränsad funktionsförmåga 

Medicinskt för framtiden bestående fysisk funktionsnedsättning orsakad av olycksfallet ersätts med upp till 10,000 kr per månad under 3 år.  

 Oförmåga att klara dagliga aktiviteter 

 ”Aktiviteter i Dagliga Livet” (ADLs) ersätts med upp till 11,100 kr per månad i upp till 3 år. 

 Dödsfall på grund av olycksfall 

Leder olycksfallet till dödsfall utgår ett skattefritt engångsbelopp på 200,000 kr enligt gällande förmånstagarförordnande. 

 Kostnadsersättning vid olycksfall 

Läke-, Tandskade-, Rese-, Rehabiliterings- och utökade oundvikliga merkostnader. Även merkostnader för kläder, skor, glasögon mm. 

 Sjukvårdsförsäkring olycksfall 

Med sjukvårdskortet och 020-nummret till vårdplaneringen, ges tillgång till privat sjukvård, specialistkompetenser och Second opinion. 

 

          

         

  



                                     Förköpsinformation för din Gruppförsäkring V I P Olycksfall +65 VIP Olycksfall +65                                                                                                                                                            

Nordeuropa Liv och Hälsa AB 
Säte Stockholm, Sverige 

Org. nr: 556551-4766 
                                                www.nordeuropaliv.se  

 

Olycksfallsförsäkring 
Hur länge gäller försäkringen? 
Försäkringen kan längst gälla till utgången av den månad före du fyller 85 år. 
 
Vem kan teckna försäkringen? 
Försäkringen kan tecknas av dig som är 55 år men inte fyllt 79 år och som är inskriven i svensk 
allmän Försäkringskassa och bosatt i Sverige. 

 

Vad är ett olycksfall? 
Olycksfall är en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, ofrivillig yttre händelse. 
Händelsen skall vara oförutsedd och inträffa vid en tidpunkt och plats som är identifierbar. 

 
Vid olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning för; 
Kostnadsersättningar: 
• läkekostnader, 
• tandskadekostnader, 
• resekostnader, 
• merkostnader upp till 3 prisbasbelopp och för personliga tillhörigheter upp till 0,5 prisbasbelopp. 
Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader som uppstår utanför Norden 

 
Oförmåga att klara dagliga aktiviteter till följd av olycksfall 
Månadsersättning utbetalas i 36 månader i förhållande till fastställd händelse enligt tabell eller om 
du till följd av olycksfallet mister din förmåga att utföra dagliga aktiviteter (ADLs) 

Begränsad funktionsförmåga/händelse 
Vid begränsad funktionsförmåga eller förlust av ett antal kroppsdelar eller känselorgan utbetalas ett 
månadsbelopp under 36 månader, utbetalning sker tidigast efter 12 månader från 
olycksfallshändelsen. (för tabell se fulständigt villkor) 

Oförmåga att utföra dagliga aktiviteter(ADLs) 
Om den försäkrade är oförmögen att utföra fyra av sex nedan angivna aktiviteter(ADLs) anses total 
oförmåga föreligga: 
1. Duscha, bada och upprätthålla personlig hygien. 
2. Klä på sig eller klä av sig samt att sätta på och ta av medicinskt nödvändig kirurgisk 

apparatur. 
3. Ta sig till och från toaletten, gå på toaletten och upprätthålla personlig hygien. 
4. Frivilligt kontrollera tarm- och blåsfunktionen. 
5. Kunna sätta sig på och resa sig från en stol samt lägga sig i och resa sig från en säng. 
6. Dricka och kunna äta lagad mat. 
 
Vid total oförmåga utbetalas 100 % av försäkringsbeloppet med 1/36 del per månad under längst 36 
månader (f.n.11 100 kr per månad) 
 
Om den försäkrade avlider till följd av olycksfallet inom 36 månader från olycksfallskadan upphör 
månadsersättningen och dödsfallskapitalet utbetalas. 
 

Ersättning vid dödsfall till följd av olycksfallsskada 
Avlider den försäkrade på grund av olycksfallskadan, inom 36 månader från olycksfallet utbetalas 
200 000 kronor till den avlidnes förmånstagare. Om inget särskilt förmånsförordnande anmälts gäller 
följande: I första hand till make/sambo/registrerad partner och i andra hand arvingar. 

 
Exempel på vad som inte omfattas av försäkringen; 
• kostnader för rehabilitering som uppstått i arbetet p.g.a. olycksfallsskada samt inverkan som är 

skadlig p.g.a. detta, 
• merkostnader i näringsverksamhet, 
• privat behandling eller privat vård utomlands eller i Sverige och med detta relaterade vård-
kostnader, 
• resa med förmånsbil eller tjänstebil där kostnad inte uppkommit, resa med privatbil som utan 
kostnad lånats,  
• tandskada uppkommen genom bitning eller tuggning, 
• tandskada (tänder och tandkött) uppkommen p.g.a. sjukdom eller inflammation, 
• tillstånd såsom sjukliga förändringar, lyte och åldersförändringar som av medicinsk erfarenhet inte 
bedöms bero på sjukdomen eller olycksfallsskadan. 

 

Sjukvårdsförsäkring vid Olycksfallsskada 
Hur gäller försäkringen? 
Sjukvårdsförsäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar/uppstår i hela världen och gäller med 
remisskrav. 
Ersättning lämnas för åtgärder och kostnader som kan kopplas till olycksfallsskadan under 
förutsättning att dessa utförs av leverantör/vårdgivare som i förväg anvisats av försäkringsgivaren. 

Vad ersätter försäkringen? 
Försäkringen ersätter till följd av ett olycksfall, utgifter för operationer och andra avgifter för läkare i 
samband med sjukhusvård. Konsultationer hos specialister och generella förberedande 
undersökningar ersätts bara, om de är godkända i förväg av försäkringsgivaren och värderas som 
rimliga och relevanta för att få klarhet i om den försäkrade till följd av olycksfallsskada har behov av 
behandling eller operation eller för att kontrollera en av oss utförd behandling. Aktuella ersättningar 
framgår av gällande Ersättningsöversikt. 

Sjukvårdsrådgivning/Vårdplanering 
Försäkringen ger den försäkrade rätt till sjukvårdsrådgivning efter remiss samt vårdplanering av 
legitimerade sjuksköterskor per telefon 08:00 – 17:00.  
 

Detta omfattas inte av försäkringen: 
 Förebyggande vård t ex. vård och behandling av diagnostiserad kronisk  

sjukdom/skada som kräver livslång behandling, försäkringen ersätter endast  

vårdprocess som har till syfte att läka eller förbättra det medicinska tillståndet hos den 

försäkrade, 

 kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och godkänd av 

försäkringsgivaren, 

 

 missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner,  

 avsiktligt självförvållad kroppsskada, 

 alla former av experimentell vård, 
 vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk 

           behandling, bland annat uppehåll på vårdhem, åldringsvård, senil demens, 

 tandvård och tandkirurgiska operationer, 

 behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med naturmedicin eller 

homeopatiska preparat samt andra alternativa behandlingsmetoder, 

 läkarintyg, 
 hälsointyg, 

 behandling utförd av den försäkrade, hans/hennes partner, föräldrar eller barn eller ett 

företag som ägs av någon av sagda personer, 

 epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter, 

 ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller klinik där den 

försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den försäkrade, 

 professionell sport, 

 organtransplantation, 

 konvalescens. 

För samtliga undantag se försäkringens fullständiga villkor. 

 
Allmän information 
Åtgärder vid anspråk på ersättning 
Den som vill göra anspråk på ersättning från en försäkring ska alltid anmäla detta skriftligen till 

försäkringsgivaren, och det ska anmälas så skyndsamt som möjligt. 

 

Generell begränsning vid idrotts- och sportutövande 
Olycksfallsskada, dödsfall eller sjukdom som direkt eller indirekt beror på idrotts-, sport eller 

artistutövande med inslag av fysisk aktivitet och från vilken den försäkrade erhåller eller beräknas 

erhålla en årlig inkomst och/eller sponsring med minst 0,5 prisbasbelopp/år ersätts inte. 

 

Om vi inte kommer överens 
Om du inte är nöjd med ett beslut ska du först vända dig till försäkringsgivaren och begära en 

omprövning. Sänd begäran till handläggaren eller till handläggarens närmaste chef. Om du efter 

förnyad kontakt med försäkringsgivaren ändå inte är nöjd finns nedanstående möjligheter att få 

ärendet omprövat. 

 

Försäkringsgivarens Prövningsnämnd 

Slutligt beslut i ett försäkringsärende kan prövas av försäkringsgivarens prövningsnämnd. Nämnden 

består av en utomstående expert med lång erfarenhet från personskadeområdet, en jurist samt 

försäkringsgivarens, skade- respektive riskbedömningschef. 

 

Försäkringsgivarens Prövningsnämnd 

Nordeuropa Liv och Hälsa AB 

Norrgatan 17 

352 31 Växjö 

 

Är du trots detta missnöjd kan du vända sig till: 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

Box 174, 101 23 Stockholm 

Telefon: 08-508 860 00 

Besöksadress: Teknologgatan 8 C, Stockholm 

 
ARN prövar inte ärenden som rör medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs. Sådana 
ärenden prövas istället av: 

Personförsäkringsnämnden (PFN) 

Box 24067, 104 50 Stockholm 

Telefon: 08-522 787 20 

Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm 

 

För kostnadsfri rådgivning kontakta: 

Konsumenternas försäkringsbyrå (KFB) 

Box 24215, 104 51 Stockholm 

Telefon: 08-22 58 00, 08-24 88 91 

Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm 

 

Tvist med anledning av försäkringsavtalet prövas av svensk domstol, i första hand vid tingsrätt, och 

med tillämpning av svensk lag. Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av försäkringen. 

 
Fullständiga villkor 
Det här är en kortfattad information om VIP Olycksfall +65. För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig 
att ta kontakt med din kontaktperson/mäklare. 
Villkor: V I P Olycksfall +65. 

 
Försäkringsgivare 
Försäkringsgivare är AXIS Specialty Europe SE och försäkringsgivaren företräds av 

Nordeuropa Liv och Hälsa AB. 


