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Allmän information
Gruppavtal
Gruppföreträdaren måste godkänna Gruppavtalet som upprättas i separat dokument och medföljer
offert samt försäkringsbrev. Vid accept av offert och försäkring intygar Gruppföreträdaren att
angivna personer är fullt arbetsföra samt att åtaganden enligt Gruppavtalet uppfylls. Gruppavtalet
godkänns genom att betala försäkringens faktura.

Försäkringstid
Försäkringen gäller för ett avtalsår i taget och förnyas automatiskt om inte avtalet sägs upp eller
dröjsmål med premiebetalning föreligger. Premien beräknas för ett år i taget. If Skadeförsäkring har
rätt att ändra försäkringsvillkor och premier vid varje förnyelse.
Gruppförsäkringsberättigad omfattas av försäkringen från och med dag för betalning av premien.

Vem omfattas
Försäkringen gäller för personer som är bosatta och folkbokförda i Sverige och eller har sin
huvudsakliga sysselsättning i Sverige men har sin fasta bosättning i annat nordiskt land och besöker
hemorten regelbundet.

Fullt arbetsför
Med fullt arbetsför menas att



man kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och
att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan inte utbetalas.

Med ersättning från försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning,
sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga.
För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att
lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande inte är
beviljad.
Utöver detta krav på fullt arbetskrav ska arbetsgivaren intyga att den anställde inte har varit
sjukskriven längre än 14 sammanhängande dagar under de senaste 90 dagarna.

Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar
Vid obligatorisk försäkring skall gruppföreträdaren informera If eller Nordea vid förändring av
anslutna gruppmedlemmar som till exempel vid nyanställning eller avslutad anställning i företaget.

Försäkringsgivare
If Skadeförsäkring AB är försäkringsgivare i alla delar utom livförsäkring. För livförsäkring är istället If
Livförsäkringsbolag AB försäkringsgivare.
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Allmän produktinformation Olycksfall
Innehåll

Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader
Kristerapi
Merkostnader
Rehabilitering och hjälpmedel
Medicinsk/ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall
Dödsfall
Sveda och värk
Överfall

Försäkringsbelopp

Nödvändiga och skäliga
Upp till 10 behandlingar
10 000 kr
40 000 kr
Valbart
40 000 kr
Enligt skadeståndslagen
1) Se nedan

1) 400 000 kr som är den högsta sammanlagda ersättningen som If betalar vid varje skada även
om flera personer skadas

Särskilda situationer
Det finns vissa situationer som ökar den risk du utsätter dig för, t.ex. om du idrottar på en hög nivå,
om du utövar särskilt riskfyllda aktiviteter eller om du arbetar i ett särskilt riskfyllt arbete. När du
tecknar en försäkring är det viktigt att du funderar på om du vill vara skyddad även i dessa
situationer. I så fall ska du höra av dig till If, så går vi gemensamt igenom ditt försäkringsskydd för att
säkerställa att du inte står utan skydd. Om du har tecknat ett tilläggsavtal framgår det av
försäkringsbrevet.

Viktigt att veta
Även om olycksfallsförsäkringen gäller för olycksfall i hela världen så kan du bara få ersättning för
dina vårdkostnader i offentlig svensk vård. Därför är det viktigt att komplettera ditt skydd med en
reseförsäkring för ett komplett skydd vid resa.

Vem omfattas
Försäkrad person får inte vara yngre än 18 år eller äldre än 70 år.

Undantag i försäkringen
Vår olycksfallsförsäkring täcker det mesta, men några begräsningar finns. Den gäller t.ex. endast vid
olycksfall och inte för medvetet framkallande skador. Inte heller lämnar den ersättning för skador i
samband med elitidrott eller farliga aktiviteter.
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Allmän produktinformation Sjukvård
Sjukvård
Bas

Sjukvård
Plus

Sjukvård
Komplett

Vårdgaranti 14 arbetsdagar

X

X

X

Utan krav på remiss

X

X

X

Specialistvård, operation och sjukhusvård

X

X

X

Självrisk 500 kr

X

X

X

Rådgivning och aktiv uppföljning

X

X

X

Ny medicinsk bedömning av annan läkare

X

X

X

Ideell ersättning vid stora operativa ingrepp. 10 000 kr

X

X

X

Resor och logi, 200 000 kr

X

X

X

Psykolog och kristerapi. 10 behandlingar

X

X

X

Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor

X

X

Eftervård, medicinsk rehabilitering och hjälpmedel

X

X

Logoped och språk-, tal- och röststörningar

X

X

Dietist

X

X

Medicinska hjälpmedel

X

X

Kostnader vid offentlig vård (patientavgifter)

X

X

Receptbelagda läkemedel

X

X

Innehåll

Kritisk sjukdom. 3 prisbasbelopp vid särskilda diagnoser

X

Primärvårdsservice. Enklare och kortvariga besvär, t.ex. luftvägsinfektion

X

Vem omfattas
Försäkrad person får inte vara yngre än 18 år eller äldre än 70 år. Vid teckningstillfället får personen
inte ha fyllt 62 år.

Ersättningstid
If Sjukvårdsförsäkring gäller utan begränsning i ersättningstiden. Det innebär att så länge en
försäkrad uppbär en betald försäkring finns inga begränsningar i ersättningstid för skador. Om
försäkringen upphör att gälla efter att skada inträffat begränsas ersättningstiden för det aktuella
försäkringsfallet till 1 år från försäkringsfallets inträffande eller tills den försäkrade har tecknat en ny
försäkring.
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Övertagande av skador från tidigare försäkringsgivare
Försäkringen ersätter försäkringsfall som anmälts till, godkänts och reglerats av tidigare
försäkringsgivare efter det att dennes ersättningstid har löpt ut under förutsättning att
försäkringsfallet är ersättningsbart enligt detta villkor. Försäkringen ersätter även försäkringsfall som
inte anmälts men som skulle ha godkänts av tidigare försäkringsgivare om så hade skett, under
förutsättning att försäkringsfallet är ersättningsbart enligt detta villkor. Kravet på behandlingsfri tid
för ett förnyat vårdbehov minskas med den tid den försäkrade varit besvärsfri i det tidigare avtalet.

Behandling av tidigare tillstånd
För tidigare skador eller sjukdomar omfattas förnyat vårdbehov om det har gått mer än ett år sedan
senaste journalförda eller på annat sätt dokumenterade behandlingen eller konsultationen.

Undantag i försäkringen
Försäkringen gäller inte för till exempel akut vård, tandbehandling, medfödda sjukdomar,
organdonation, kosmetiska behandlingar och operationer, alternativa behandlingar som inte
godkänts av Socialstyrelsen, behandling av fetma, förebyggande vård, vård och behandling av
demenssjukdomar, dataspels och internetmissbruk, graviditet, förlossning och abort,
fertilitetsundersökningar och liknande, synkorrigeringar, skador som uppstår i samband med
professionell idrott eller idrott i division två eller högre. För en fullständig lista över undantag, se
villkor.
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Allmän produktinformation Tjänstegruppliv (TGL)
Tjänstegrupplivförsäkringar (TGL) är en livförsäkring som arbetsgivaren betalar.

Vem omfattas
Om företaget har TGL ska den omfatta samtliga anställda som



har fyllt 18 men inte 70 år och
arbetar minst 8 timmar i genomsnitt per vecka.

Även egenföretagare kan omfattas och det finns en rad regler för vad som händer med rätten till TGL
när den försäkrade är sjukskriven, arbetslös, föräldraledig, gör militärtjänst etc.
Försäkrade som vid anslutningstidpunkten inte uppfyller hälsokraven ska anmälas till TGL så snart de
åter blir fullt arbetsföra. Försäkringen gäller till och med månaden innan den anställde går i pension,
dock längst tom 70 år.

Ersättning
När den som är försäkrad avlider, betalas pengarna ut som ett engångsbelopp, baserat på det
aktuella prisbasbeloppet. Utbetalningen består av ett grundbelopp och eventuellt ett eller flera
barntillägg. Det maximala grundbeloppet motsvarar sex prisbasbelopp. Antalet prisbasbelopp som
betalas ut sjunker med stigande ålder. Det finns dock undantag – grundbeloppet är alltid sex
prisbasbelopp om man vid dödsfallet har barn som inte har fyllt 17 år.
De efterlevande kan bara få ersättning från en enda TGL-försäkring även om den försäkrade haft flera
arbetsgivare samtidigt och därmed omfattats av flera TGL-försäkringar.
Förmånstagare till grundbeloppet är i följande ordning:
1. make/registrerad partner
2. arvsberättigade barn
Den försäkrade kan ändra detta genom ett särskilt förmånstagarförordnande.

