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Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Protector Försäkring Sverige, filial av Protector 
Forsakring ASA Norge, org.nr 516408-7339

Produkt: 
Sjukvårdsförsäkring

Detta dokument ska endast betraktas som en sammanfattning av vad försäkringen täcker för att hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut. 
Ytterligare information om vad försäkringen omfattar hittar du i för- och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är en så kallad sjukvårdsförsäkring som betalar kostnader för privat vård. 

Vad ingår i försäkringen?

Sjukvårdsförsäkringen innehåller följande moment: 
Sjukvårdsrådgivning/vårdplanering specialistvård 

Utredning, behandling, operation
Behandling hos sjukgymnast, naprapat, kiropraktor

Logoped 

Dietist 

Medicinska hjälpmedel

Psykologbehandling

Utökad sjukvårdsplanering

Garantitid

Resor och logi

Läkemedelskostnader

Eftervård/medicinsk rehabilitering

Patientavgift i offentliga vård

Vad ingår inte i försäkringen?
Akut vård
Förlorad arbetsinkomst
Tandvård
Behandlingsmetoder som saknar stöd i 
vetenskap och beprövad erfarenhet
Sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen
Utmattningssyndrom, utmattningsdepression 
eller utbrändhet

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för vård som utförs i Sverige. 

Vilka är mina skyldigheter?
• Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkringen och besvara frågor korrekt och fullständigt. 
• Betala premien. Vid utebliven premie upphör försäkringen att gälla i enlighet med försäkringsvillkoren. 
• På begäran fylla i skadeanmälan, skicka in läkarintyg och andra handlingar av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning.
• Anmäl sjukdom eller dödsfall till Protector snarast möjligt. 

När och hur ska jag betala?
Första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag då Protector skickade ut premieavin. Premie för en förnyad försäkring ska 
betalas inom en månad från det att Protector skickade ut premieavin. 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet och är den tid under vilken försäkringen gäller. Försäkringen kan tecknas 
mellan 16-74 år och gäller fram till årsförfallodagen på eller närmast efter den försäkrades 75 års dag.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Den försäkrade har rätt att när som helst säga upp försäkringen att upphöra direkt eller vid senare tidpunkt. Uppsägning kan 
ske skriftligt eller muntligt till Protector Försäkring. 30 dagars ångerrätt gäller för försäkringen. Om försäkringen ångras inom 
den tiden upphör försäkringen och ev. inbetald premie återbetalas. 

Vissa sjukdomar och diagnoser samt viss vård och 
behandling, t..ex. transplantationer, sjukdomar och 
besvär som du haft vid tecknade av försäkringen, 
demenssjukdom, ätstörning. Läs villkoren noga för 
fullständiga begränsningar. 




