NATURAMED OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

FÖRKÖPSINFORMATION
Denna förköpsinformation är skapad för att ge dig en kortfattad översikt av NaturaMed olycksfallsförsäkring och
utgör därmed inte fullständiga försäkringsvillkor. De fullständiga villkoren finns att läsa på www.naturamedpharma.se under Olycksfallsförsäkring.
NaturaMed olycksfallsförsäkring kan tecknas av dig som är kund till NaturaMed och du har möjlighet att medförsäkra din maka/make/sambo.
Försäkringen kan tecknas mellan 45 - 79 år, och den gäller upp till fyllda 90 år.
NaturaMed olycksfallsförsäkring erbjuds i samarbete med försäkringsbolaget ACE European Group Limited och
omfattar de typer av skada som anges här nedanför, med 3 olika valmöjligheter avseende ersättningsnivåer.
FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL
Typ av skada
Medicins invaliditet upp till
Sjukhusvistelse (per dag)
Benbrott
Tandskador
Krishjälp

Ersättningsnivå

Ersättningsnivå

Ersättningsnivå

500 000 kr
250 kr
2 500 kr
5 000 kr
10 000 kr

650 000 kr
325 kr
3 000 kr
6 000 kr
12 000 kr

750 000 kr
375 kr
3 250 kr
7 500 kr
15 000 kr

99 kr
198 kr

129 kr
258 kr

149 kr
298 kr

Månadspremie
Premie en person
Permie inkl medförsäkrad make/maka/sambo

Drabbas du av permanent invaliditet till följd av ett olycksfall utbetalas ersättning upp till 750 000 kronor som en
engångssumma, förutsatt att invaliditetsgraden överstiger 5 %.
Drabbas du av en olycksfallsskada som medför sjukhusvistelse får du upp till 375 kronor per dag i ersättning.
Kravet är att sjukhusvistelsen varar i mer än 24 timmar. Ersättning i upp till 30 dagar. Vid sjukhusvistelse utomlands betalas dubbel dagsersättning ut.
Om du skulle bryta ett eller flera ben vid en olycka ersätter försäkringen dig upp till 3 250 kronor. Undantaget är
om du bryter ben i fingrar, tår eller näsa.
Försäkringen ersätter upp till 7 500 kronor för kostnader till följd av olycka för skada på tänder eller fast protes.
Försäkringen ersätter kostnader, upp till 15 000 kr, för krisbehandling vid akuta psykiska kriser till följd av olycka
pga misshandel, rån, våldtäkt, eller vid nära anhörigs död.
NaturaMed olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och i hela världen.
Ersättning från NaturaMed olycksfallsförsäkring är skattefri och utan självrisk.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR I DITT FÖRSÄKRINGSSKYDD:
Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt vid plötslig yttre händelse.
Försäkringen gäller inte för kroppsskada till följd av:

överansträngning,

ensidig rörelse

förslitningsskada.
Vidare gäller inte försäkringen om olycksfallsskadan inträffar;

under påverkan av alkohol eller droger

av egen brottslig handling

som en följd av krig eller atomkärnreaktion

under flygning när försäkrad är besättningsmedlem på ett flygplan eller helikopter.
Försäkringen gäller heller inte om olycksfallsskadan uppkommit genom utövande av riskfylld idrotts- eller fritidsaktiviteter såsom; professionell sport, kampsport, undervattenssport, luftsport, bergssport, och vissa typer av vintersporter
Du kan läsa exakt vad som gäller i våra fullständiga villkor.
Skulle du råka ut för ett skadefall men inte vara nöjd med ACE beslut i ärendet kan du få beslutet prövat i en
skadenämnd. Du har naturligtvis även rätt att få ditt ärende prövat i Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,
101 23 Stockholm, tel. 08-783 17 00, eller i domstol – i första hand vid tingsrätt.
Känner du dig osäker och har frågor kring försäkringens villkor är du varmt välkommen att kontakta ACE kundservice på telefon 0771 48 48 00.
Du kan även vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå för kostnadsfria råd gällande försäkringar, telefon 08
22 58 00.
FÖRSÄKRINGSGIVARE:
ACE European Group Limited filial Sverige
Tel.
08-692 54 20
Fax.
08-692 54 10
Email: kundservice@acegroup.com
skador@acegroup.com
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