Ersättning vid sjukskrivning
Villkor
Hjerta i samarbete med If Skadeförsäkring AB

1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren.

2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för sjukskrivning som påbörjas under avtalstiden.

2.1 Ersättningsperiod
Ersättning kan som längst betalas ut i tolv månader. Därefter upphör utbetalningen.

3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Sverige.

4 Vad som är försäkrat
Försäkringen gäller då person som anges i försäkringsbrevet (personen) blir sjukskriven.

5 Försäkringens omfattning
5.1 Vad som omfattas
Ersättning betalas under den period som en hos försäkringstagaren anställd person angiven i försäkringsbrevet är sjukskriven
minst 25 % och beviljas sjukpenning från Försäkringskassan på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.
Under de första sex månaderna efter försäkringens tecknande gäller försäkringen endast vid sjukskrivning som orsakats av
olycksfall som inträffat efter att försäkringen tecknats.

5.2 Vad försäkringen inte gäller för
5.2.1 Allmänna undantag
Försäkringen gäller inte vid sjukskrivning till följd av
• graviditet, förlossning eller följder därav
• drogmissbruksrelaterade sjukdomar eller tillstånd, alkoholberoende eller läkemedelsmissbruk.

5.2.2 Befintliga besvär
Försäkringen gäller inte för sjukdom, skada, fysiska eller psykiska besvär eller annat kroppsfel som den försäkrade varit
sjukskriven för, vårdats, undersökts eller behandlats för under de senaste fem åren före försäkringens tecknande.

5.2.3 Atomkärnprocess
Försäkringen gäller inte för sjukskrivning som direkt eller indirekt orsakas av atomkärnprocess.

5.2.4 Våldsamma aktiviteter
Försäkringen gäller inte för sjukskrivning som orsakas av att personen utför eller frivilligt medverkar i terrorverksamhet,
upplopp, gänguppgörelser, huliganism eller liknande våldsam aktivitet.

6 Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet.

7 Karens
Karenstiden anges i försäkringsbrevet och räknas från den dag arbetsoförmågan inträffar.
Vid avbruten karenstid pga. arbetsförmåga, börjar ny karenstid räknas igen vid ny sjukskrivning.

7.1 Återkommande sjukskrivningar
Om den försäkrade åter blir sjukskriven av samma orsak inom tolv månader från slutet av den föregående
sjukskrivningsperioden, ska den nya perioden betraktas som en fortsättning på den föregående perioden och ingen ny
karenstid beräknas. Den sammanlagda ersättningstiden räknas därför som om sjukskrivningsperioden varit oavbruten.
Ersättning betalas inte under perioden då den försäkrade inte varit sjukskriven.

8 Säkerhetsföreskrifter
Det finns inga speciella säkerhetsföreskrifter för denna försäkring.

9 Den försäkrades skyldigheter vid skada
9.1 Skadeanmälan
Skadeanmälan ska göras när försäkringstagaren inser att den försäkrades sjukskrivning kommer att utsträckas utöver
karenstiden.
Beslut om beviljad sjukpenning från försäkringskassan ska skickas in till If.

10 Skadevärderings- och skadeersättningsregler
10.1 Tidpunkt för utbetalning av ersättning
Ersättning betalas till försäkringstagaren månadsvis i efterskott.

10.2 Ersättning per månad
Ersättningen beräknas på 30 dagar per månad.

10.3 Deltidssjukskrivning
Vid deltidssjukskrivning utbetalas ersättning i motsvarande grad.

10.4 Uttömd ersättningsperiod
Om ersättning utbetalats under en hel ersättningsperiod ska den försäkrade vara behandlingsfri och symtomfri i tolv månader
för att ny ersättningstid ska kunna påbörjas.

