
Detta produktfaktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans 
med de fullständiga villkoren som utgör avtalet mellan oss 
 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
 
Sjukvårdsförsäkring gäller för privat planerad vård och sjukvårdsrådgivning. Försäkringen finns för både barn och 
vuxen och kan gälla vid både sjukdom/olycksfall eller endast vid olycksfall. Se mer i ditt försäkringsbrev och villkor 
vad som gäller för dig.  
För att få teckna sjukvårdsförsäkring måste du ha fyllt 16 år men inte 66 år, vara fullt arbetsför, folkbokförd i Norden 
och omfattas av allmän sjukvård genom nordisk försäkringskassa. 

 

 

Produkt: Sjukvårdsförsäkring  

Sjukvårdsförsäkring  
Faktablad för försäkringsprodukt 

 
Företag: Knif  Trygghet AS, org nr 991 206 825,  
Företräds i Sverige av Nordeuropa Försäkring AB, 
Org nr 556632-6657 
 

 
              Vad ingår i försäkringen? 
 

 

 

✓ Sjukvårdsrådgivning 

✓ Vårdplanering 

✓ Vårdgaranti 

✓ Sjukhusvistelse, operation och behandling 

✓ Specialistvård, förberedande undersökning och 

efterbehandling 

✓ Rehabilitering 

✓ Kostnader inom offentlig vård 

✓ Sjukgymnast/fysioterapi, kiropraktor samt 

naprapatbehandling 

✓ Behandling hos legitimerad psykolog/psykoterapeut 

✓ Transporter, resor och logi 

✓ Hjälpmedel för skadans läkning 

✓ Cancerbehandling 

✓ Dietist 

✓ Second opinion 

 

 

 

 

▪            Vad ingår inte i försäkringen? 
 

 

 Förebyggande vård/ hälsokontoller 

 Vård och behandling av diagnosticerad kronisk 

sjukdom/skada som eller icke behandlingsbar 

sjukdom/skada som kräver livslång behandling 

 Medfödda sjukdomar 

 Tandvård 

 Fibromyalgi och kroniska smärttillstånd 

 Epidemier där insatserna leds av offentliga 

myndigheter och/eller sjukdomar som omfattas 

av smittskyddslagen eller följder därav 

 Läkarintyg/hälsointyg 

 Synkorrigering, ätstörningar och inkontinens 

 Kostmetisk kirurgi 

 Graviditet, sterilisering och sexuell dysfunction 

 Utredning och behandling av psykisk eller 

neuopsykiatrisk störning enligt ICDF00-F99 

 

 

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker? 

 

 
! Befintlig åkomma som varit journalförd, behandlad eller känd av den försäkrade innan tecknade av 

försäkringen, omfattas efter två års sammanhängande symptom-och behandlingsfrihet 

! Skador som uppstår vid missbruk av alkohol, droger eller medicinska preparat 

! Skador som uppstår vid vårdslöshet eller brottslig handling 

! Skador som uppstår vid utförande av professionell sport 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var gäller försäkringen? 
 
  Läs mer om vad som gäller här ovan och i försäkringsvillkoren 

Vilka är mina skyldigheter? 
 
Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss, annars riskerar du att stå helt eller 
delvis utan försäkringsskydd eller att vi är fria från ansvar vid skada enligt bestämmelserna i 
försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt. Inbetald premie återbetalas inte i sådant 
fall. 

 

När och hur ska jag betala? 

 
Premie ska betalas inom den utställda tiden på din avi. Har du autogiro måste det finnas 
täckning på kontot dagen då premien ska dras. Normalt ska en avi betalas inom 14 dagar. 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

 
I försäkringsbeskedet ser du när din fösäkring gäller. Detta förutsätts att man betalar in sin premie 
i utsatt tifd. Sker inte detta kan din forsäkring vara ogiltig tills premie är erlagd. Avtalstiden är normal 
ett år, men förlängs automatiskt om försäkringen inte sags upp av dig eller av oss. 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 
Du kan säga upp din försäkring när som helst under försäkringstiden.  


