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Olycksfallsförsäkring
Olyckor är inget man förväntar sig ska hända, ändå inträffar de varje dag
och kan drabba både dig och din familj. En olycksfallsförsäkring kan inte
förhindra olyckan men minska de ekonomiska följderna av den.
En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk trygghet om olyckan är framme. Du slipper kostnader som orsakas av olyckan
och kan även få ersättning om du inte blir helt återställd .
Fördelar
• Du kan få ersättning om du inte skulle bli
riktigt återställd efter ett olycksfall.
•

Du slipper kostnader som uppstår.

•

Skyddet gäller dygnet runt.

Så fungerar det
Vår olycksfallsförsäkring ger dig ersättning om du råkar
ut för en bestående kroppsskada när du är på jobbet eller
under din fritid. Försäkringen gäller i hela världen men
ersätter enbart merkostnader i Sverige eller akutbehandling i Norden.
Du väljer själv försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet kan
vara 30, 40 eller 50 prisbasberlopp.
Ersättning
Försäkringen kan ge ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet vid funktionsnedsättning. Försäkringen
ger också ersättning vid dödsfall. Försäkringen kan även
täcka merkostnader som läkarkostnader, tandskador, resor,
rehabilitering, psykologtjänster och hjälpmedel.

Vem kan teckna?
Försäkringen tecknas inom Swedbank Pensionsplan.
För att få teckna försäkringen krävs att du
•

fyllt 16 men inte 64 år,

•

är folkbokförd i Sverige samt försäkrad för sjukpenning
i Försäkringskassan,

•

är nordisk medborgare eller varit bosatt i Sverige i minst
2 år före tecknandet, och

•

uppfyller försäkringens hälsokrav.

Mer information
Kom ihåg att ta del av den mer detaljerade informationen i
försäkringens förköpsinformation. Kontakta oss på banken
så tittar vi tillsammans igenom vilket försäkringsskydd
som passar dig bäst. Eller läs mer om våra försäkringar på
www.swedbank.se.
Kortfakta
Premie/mån:

30 pbb – 89 kr/mån
40 pbb – 107 kr/mån
50 pbb – 125 kr/mån

Självrisk:

0 kr

Skatt:

Premien är inte avdragsgill,
utbetalningen är skattefri.

Prisbasbelopp (pbb):

44 800 kr (2017)

Försäkringsgivare:

Tre Kronor Försäkring AB
106 60 Stockholm

Feb 2017

Detta dokument innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Försäkring AB/Tre Kronor Försäkring AB. För att avgöra om produkten är
lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bl a omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål.
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