
 
 
Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid 
 
Information före och efter köp 
Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt 
att få enligt lag.  
 
Läs igenom och spara denna information.  
 
Varför behöver du en olycksfallsförsäkring? 
Förutom de rent fysiska och psykiska följderna, kan en olycka ställa till stor skada för 
din ekonomi. Då kan det kännas tryggt att ha en bra olycksfallsförsäkring som gäller 
både på arbetstid och när du är ledig.  
 
Var och när försäkringen gäller? 
Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt. Reser du utomlands gäller försäkringen 
med undantaget att den inte ersätter läke-, rese-, tandskade- och merkostnader 
utanför Norden.  Tänk därför på att ha en reseförsäkring som täcker även 
kostnaderna (ingår vanligtvis i hemförsäkringen).  
 
Vem kan teckna försäkringen? 
Olycksfallsförsäkringen kan tecknas mellan 18-64 år och du kan behålla den tills du 
är 65 år. 
 
Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet anger hur stor ersättning du kan få för nedsatt funktions- och 
arbetsförmåga.  
 
Försäkringsbeloppet är 800 000 kr.  
 
Kort om Olycksfallsförsäkringen 
 
Det här kan du få ersättning för 
Nedsatt funktions- och arbetsförmåga, läke-, rese- och tandkostnader, 
sjukhusvistelse, hjälpmedel, merkostnader, ärr, sveda och värk, kristerapi och 
dödsfallsersättning vid olycksfall. 
 
Nedsatt funktionsförmåga 
Olycksfallsförsäkringen ger ersättning för en bestående nedsättning av 
funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på hur 
stor invaliditetsgraden är, 1–100 %. 
Försäkringen ersätter 
• medicinsk invaliditet vid olycksfall. 
 
 
 



Nedsatt arbetsförmåga 
Olycksfallsförsäkringen ger ersättning för en bestående nedsättning av 
arbetsförmågan. Ersättningen storlek beror på hur pass nedsatt arbetsförmågan är – 
50, 75 eller 100 %. 
Försäkringen ersätter 
• ekonomisk invaliditet vid olycksfall. 
 
Det här ingår i försäkringen 
Vad försäkringen ersätter – och inte.  I följande avsnitt kan du se vad som ersätts. Vi 
har också listat några viktiga exempel på sånt som inte ersätts. En mer omfattande 
beskrivning hittar du i försäkringsvillkoret. 
 
Läke-, rese- och tandskadekostnader 
Försäkringen ersätter kostnader för läkarbehandling och tandvård efter ett olycksfall. 
Dessutom kan du få ersättning för resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen. 
Försäkringen ersätter 
• kostnader, t ex for ett läkarbesök eller en taxiresa till sjukhuset, i längst 5 år efter 
olycksfallet. 
Försäkringen ersätter inte 
• kostnader utanför Norden 
• förlorad arbetsinkomst 
• kostnader för privat vård 
• tandskada pg a tuggning eller bitning 
 
Sjukhusvistelse 
Om du blir inskriven på sjukhus för vård och ligger kvar över natten betalar vi ut 
ersättning för sjukhusvistelse. Du får ersättning från första dagen, utan karenstid. 
Försäkringen ersätter 
• vårdavgiften. 
 
Hjälpmedel 
Om du efter den akuta behandlingstiden fortfarande har nedsatt funktionsförmåga 
kan du få hjälp med kostnaderna för rehabiliteringshjälpmedel som är medicinskt 
motiverade av läkare. Hjälpmedel och kostnader ska på förhand godkännas av 
Trygg-Hansa. Ersättningen är högst 50 000 kr och betalas ut i längst 5 år. 
Försäkringen ersätter 
• kostnad for rehabiliteringshjälpmedel. 
• handikappfordon och liknande hjälpmedel. 
Försäkringen ersätter inte 
• kostnader som ersätts från annat håll, till exempel enligt lag. 
 
Merkostnader 
För olycksfallsskador som kräver läkarbehandling kan du få ersättning för 
merkostnader, t ex kläder och glasögon som skadats.  
Försäkringen ersätter 
• kläder, glasögon, hörapparat och andra handikapphjälpmedel som skadas. 
• nödvändiga merkostnader som olycksfallet medför under den akuta 
behandlingstiden. 
 
 



Försäkringen ersätter inte 
• merkostnader utanför Norden. 
• förlorad arbetsinkomst. 
• övriga personliga tillhörigheter som skadas. 
 
Ärr 
Ersättning lämnas för ärr eller annan utseendemässig förändring på grund av 
olycksfall som krävt läkarbehandling. Bedömningen kan göras tidigast 1år efter 
skadan. 
Försäkringen ersätter 
• ärr eller annan utseendemässig förändring enligt Trygg-Hansas ersättningstabell. 
Försäkringen ersätter inte 
• ärr eller annan utseendemässig förändring vid skador som inte krävt 
 läkarbehandling. 
 
Sveda och värk 
Ersättning utbetalas när den akuta behandlings- och läkningstiden upphört. 
Försäkringen ersätter 
• om olycksfallsskadan medfört sjukskrivning till minst 25 % under mer än 30 dagar 
under mer än 30 dagar.  
Försäkringen ersätter inte 
• om ersättning erhållits från annat håll enligt lag, författning eller från annan 
försäkring.  
 
Kristerapi 
Skyddet gäller för den försäkrade endast i egenskap av privatperson. 
Försäkringen ersätter 
Skälig kostnad för behandling avseende kristerapi begränsas till tio 
behandlingstillfällen för varje försäkringsfall hos legitimerad psykolog om den 
försäkrade drabbats av krisreaktion på grund av: 
• ersättningsbarn olycksfallsskada 
• nära anhörigs* död 
•överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts 
 •ofrivillig arbetslöshet som varit i sex månader eller längre 
• brand, explosion och inbrott i egen bostad.  
 
Försäkringen ersätter inte 
• för händelse som uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat 
till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är straffbelagd 
• för skada som den försäkrade tillfogats av annan familjemedlem* 
 •Kristerapi senare än ett år efter varje försäkringsfall.  
 
Behandlingen ska utföras i Sverige och i förväg vara godkänd av Trygg-Hansa. 
*Med nära anhörig avses make/maka/sambo, registrerad partner samt den 
försäkrades barn.  
*Med familjemedlem avses make/maka/sambo, registrerad partner, barn, föräldrar 
och syskon. 
 
 
 



Dödsfallsbelopp 
Om man avlider på grund av ett olycksfall betalas ett dödsfallsbelopp ut. 
Utbetalningen görs till dödsboet, om du inte har valt en annan förmånstagare. 
Försäkringen ersätter 
• Dödsfall som sker inom tre år efter olycksfallet. Ersättningen är 50 000 kr. 

 
Försäkringen ersätter inte 
• Dödsfall av annan orsak än olycksfall. 

 
Viktiga begränsningar 
• Försäkringen gäller inte för olycksfall som redan har inträffat före det att du 

tecknade försäkringen. 
• Försäkringen gäller inte för olycksfall som uppkommer om man utför eller 

medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse. 
 
Så räknar vi – ersättning vid nedsatt funktionsförmåga 
Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet är 800 000 kr.  
 
Så görs bedömningen 
I samråd med läkare bedömer vi först hur pass nedsatt funktionsförmågan är (d v s 
hur stor den medicinska invaliditeten är). En förutsättning för bedömningen är att 
skadan är bestående. När vi sedan fastställer ersättningen utgår vi från en 
invaliditetstabell som är gemensam för hela försäkringsbranschen. Invaliditetsgraden 
i tabellen anger hur många procent av försäkringsbeloppet man får i ersättning. 
 
Exempel 
Nedsatt syn på grund av olycksfall 
• Bedöms utifrån synskärpan. 
Total synförlust på ett öga ger 14 % invaliditet, i det här fallet 112 000 kr 
(14 % av 800 000 kr). 
 
Viktigt att tänka på 
• Det finns preskriptionsregler för hur länge efter skadetillfället man kan anmäla en 
skada till oss. Därför är det viktigt att man inte väntar med att anmäla skada. 
• Om det finns ett samband mellan en olycksfallsskada och användning av alkohol, 
andra berusningsmedel, narkotika eller läkemedel, får man minskad eller ingen 
ersättning. 
 
Vad du ska tänka på för att få rätt ersättning 
Om du råkar ut för en skada 
Vår skadehantering är snabb och effektiv. För enklare ärenden som sjukhusvistelse 
räcker det oftast med ett samtal.  
 
Om du inte är nöjd 
Om du inte är nöjd med ett beslut från oss kan du begära prövning hos Trygg-
Hansas försäkringsnämnd, Personskadenämnden, Personförsäkringsnämnden eller 
Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också vända dig till allmän domstol. Då 
kan du ha nytta av en försäkring som innehåller rättsskydd. Du som har rättsskydd 



hos oss eller hos något annat bolag i vår koncern kan få ersättning för dina 
ombudskostnader i samband med tvisten, även om Trygg-Hansa är motpart.  
 
Så hanterar vi dina personuppgifter 
Trygg-Hansa Försäkring filial (”Trygg-Hansa”), med organisationsnummer  
516404-4405, är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).  
 
Varför behöver vi dina personuppgifter? 
Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om 
du vill kunna teckna en försäkring. Genom att lämna dina personuppgifter till oss 
samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden med anledning 
av de försäkringar som du har tecknat. Du samtycker till att vi använder uppgifterna 
för följande ändamål:  

• beräkna premier och bevilja försäkringar (t.ex. namn, adress, registrerings-
nummer på bil och hälsouppgifter) 

• reglera skador (t.ex. namn, adress, registreringsnummer och hälsouppgifter) 
• skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden (t.ex. namn, e-post-

adress, postadress och information om tidigare tecknade försäkringar) 
• säkerställa att du får de förmåner du har rätt till som medlem i ett fackförbund 

eller annan organisation (t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller annan 
organisation) 

• svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt (t.ex. namn och e-
post adress) 

• ge skadeförebyggande råd via sms, t.ex. genom att ge information om 
kommande väderförändringar (t.ex. mobilnummer) 

• ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) på Trygg-Hansas 
webbplats (t.ex. namn och e postadress)registrera anmälda skador i 
försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). 

 
Trygg-Hansa kommer att lämna ut personuppgifter till andra bolag inom samma 
koncern eller till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda 
förmåner till dig som försäkringstagare eller för något av de andra ändamålen som 
anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.  
 
Hur samlas uppgifterna in och lagras?  
Personuppgifterna samlas in genom till exempel webbformulär, chatt, ansökningar på 
papper och telefonsamtal som spelas in. Uppgifterna kan även kompletteras och 
uppdateras med information från offentliga register.  
 
Personuppgifterna lagras inom EES eller av leverantörer i USA som åtagit sig att följa 
de så kallade Safe Harbour-principerna.  
 
Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera 
försäkringarna och reglera skador, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. 
Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina 
personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att 
behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett pågående skadeärende 
hos oss. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och 
produktutveckling. 
 



Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna ge dig pris på en 
försäkring, sparas uppgifterna i 30 dagar. Därefter raderas de.  
 
Vad har du för rättigheter? 
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller 
ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. En gång per år kan du 
kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då behöver 
vi din skriftliga begäran. Ange ditt försäkrings- eller personnummer, underteckna 
begäran och skicka den till följande adress: 
 
Trygg-Hansa 
Personuppgiftsansvarig 
106 26 Stockholm 
 
Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte vänder du 
dig till vår kundservice på 0771 111 600. 
 
 
Försäkringsgivare, tillämplig lag och tillsynsmyndighet 
Försäkringsgivare för denna försäkring är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa 
Försäkring filial. Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet. 
 
Fullständiga villkor 
Det här är en kortfattad information om försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor:  
www.trygghansa.se/svenska-sjo 
 


