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GRUPPFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT
Välkommen till Euro Accident. I denna förköpsinformation hittar du en kortfattad beskrivning
av vår gruppförsäkring Friska Företaget och
förklaringar av allmänna begrepp. Nedan följer
information som är bra att känna till såväl före
som när du väl har tecknat en försäkring.
Våra fullständiga villkor och försäkringsavtal gäller vid
skadereglering. Du hittar dessa hos din försäkringsförmedlare, din arbetsgivare eller annan gruppföreträdare som har hand om det gruppavtal du
omfattas av, eller genom att kontakta oss via
www.euroaccident.se.

Vad händer om min försäkring upphör att gälla?
Om din försäkring avslutas för att gruppavtalet upphör,
eller för att du lämnar den grupp du tillhört, kan du i
vissa fall teckna Sjukvårdsförsäkring Brons som
fortsättningsförsäkring. Denna kan ha andra villkor och
premier än din tidigare gruppförsäkring.
Skulle din försäkring avslutas för att du uppnått den
slutålder som gäller för gruppavtalet, eller om du
ålderspensionerats, kan du ha rätt att teckna
seniorförsäkring i form av Sjukvårdsförsäkring.
Seniorförsäkringen har särskilda försäkringsvillkor och
en annan premiesättning än din tidigare
gruppförsäkring.

Hur fungerar gruppförsäkring?
Grunden för din gruppförsäkring är det gruppavtal som
finns mellan Euro Accident och din försäkringsförmedlare, din arbetsgivare eller annan
gruppföreträdare. Varje gruppavtal innefattar specifika
villkor och förutsättningar som bland annat påverkar
hur du kan teckna försäkring, betala premie och vilken
försäkringsomfattning du kan välja.

Under vissa omständigheter kan du också omfattas av
tre månaders förlängt försäkringsskydd, så kallat
efterskydd, när din försäkring upphör att gälla.
Efterskydd tillhandahålls enbart avseende
Sjukvårdsförsäkring.

Vid en årsförnyelse har Euro Accident rätt att ändra
försäkringsvillkoren och försäkringens premie. I händelse
av skadefall regleras det enligt de villkor som är i kraft
när skadefallet inträffar.

Hur gäller min försäkring utomlands?
Rehabiliteringsförsäkring, Sjuk- och friskanmälan samt
Hälso- och arbetsmiljöscreening gäller utan
begränsningar avseende utlandsvistelsens längd.
Rehabiliteringsutredning och eventuella
rehabiliteringsåtgärder inom ramen för
Rehabiliteringsförsäkring ska dock genomföras i
Sverige.

Hur betalar jag min försäkring?
Din försäkring kan betalas på olika sätt, beroende på
det gruppavtal som du omfattas av. I vissa fall betalas
din försäkring med löneavdrag via din arbetsgivare. I
andra fall lägger vi upp en autogirobetalning efter ditt
medgivande. Betalning via faktura förekommer också.
Är det en företagsbetald försäkring sköts betalningen
direkt mellan din arbetsgivare och oss.
Vad gör jag om jag råkar ut för ett skadefall?
Våra olika försäkringar fungerar ibland på olika sätt.
Generellt gäller att du så snart som möjligt ska anmäla
ett skadefall som kan ge rätt till ersättning. Antingen
gör du det direkt till oss, eller via din försäkringsförmedlare. Blanketter för skadeanmälan kan du få av
oss eller din försäkringsförmedlare.
Om du inom ramen för Sjukvårdsförsäkring behöver
hjälp med rådgivning och planerad vård ringer du vårt
Medicinska Kundcenter. Om du har utlägg för
vårdbesök, resor eller annat du kan få ersättning för,
spara då originalkvitton och eventuella intyg. Vissa
kostnader kan du också få ersatta direkt via
telefonskadereglering.

Kom ihåg att alltid meddela oss om du lämnar den
grupp du tillhört.

Samtalsstöd och Rådgivning inom Hälsa och
Arbetsmiljö gäller endast i Sverige.
Sjukvårdsförsäkring gäller vid tillfällig resa utanför
Sverige och ersätter då, vid akut sjukdom eller akut
skada till följd av olycksfallsskada, den självrisk den
försäkrade betalat till rese- eller
hemförsäkringsbolaget, dock högst SEK 5 000.
Var hittar jag mer information om
Euro Accidents gruppförsäkring?
Kontakta din försäkringsförmedlare, din arbetsgivare eller
den gruppföreträdare som har hand om det gruppavtal
som du omfattas av. Du är också välkommen att kontakta
oss direkt eller läsa mer på www.euroaccident.se.

Euro Accident är ett försäkringsbolag med stort hälsofokus. Vi hjälper svenska företag att skapa positiva resultat i
deras strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete genom att erbjuda ett heltäckande utbud av hälsotjänster och
hälsoförsäkringar.
Med ett komplett försäkringskoncept som ger skydd, ersättning och trygghet oavsett om det handlar om olycksfall,
sjukdom eller dödsfall finns vi där när våra kunder behöver oss.
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SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för undersökning, behandling eller
annan åtgärd som omfattas av försäkringen och som
utförs under den tid försäkringen är i kraft, det vill säga
under försäkringstiden.

–
–
–
–

Undersökning, behandling eller annan åtgärd anses ha
utförts:
– den dag vårdplaneringen eller
sjukvårdsrådgivningen, genomfördes,
– den dag undersökningen, behandlingen eller
åtgärden utfördes,
– den dag hjälpmedel betalades,
– den dag resan eller övernattningen för undersökningen, behandlingen eller åtgärden ägde rum.

Sjukvårdsförsäkringen omfattar inte:
– läkemedel
– fysioterapeut/naprapat/kiropraktor/osteopat
– ögoninfektioner
– öron-, näs- och halsinfektioner samt
– luftvägsinfektioner

För att ha rätt till vård krävs att den försäkrade är
inskriven i svensk försäkringskassa eller dess
motsvarighet i Norden. Vård utförs alltid i Sverige.
Självrisk
Försäkringen tecknas med självrisk. Självrisken är SEK
500, om inte annat framgår av försäkringsbeskedet,
och ska betalas av den försäkrade. Självrisk behöver ej
betalas av den försäkrade vid skada eller sjukdom där
offentlig sjukvård anlitas.
Vårdgaranti innebär att du erhåller rådgivning av läkare
med specialistkompetens inom 7 arbetsdagar samt
från beslut om åtgärd får operation eller behandling
inom 14 arbetsdagar.
Om vårdgarantin inte uppfylls utbetalas SEK 1 000 per
dag fram till datum för inskrivning för operation eller
annan behandling. Högsta ersättning är en (1)
årspremie som avser den försäkrade. Återbetalning
sker till premiebetalaren.
Ansvarstid
För sjukdom eller olycksfallsskada som inträffar före
den försäkrade fyller 65 år är ansvarstiden obegränsad
fram till och med utgången av den månad den
försäkrade fyller 66 år.
För sjukdom eller olycksfallsskada, som inträffar efter
att den försäkrade har fyllt 65 år, är ansvarstiden tolv
månader räknat från det först inträffade av följande
händelser:
– den dag då sjukdom eller olycksfallsskada
anmäldes till Euro Accident eller
– den dag då behandling, kontroll eller undersökning
utfördes första gången.
En förutsättning är att försäkringen är gällande. Har
försäkringen upphört att gälla upphör ansvarstiden och
därmed ersättningen.
Sjukvårdsförsäkringen omfattar:
– sjukvårdsrådgivning
– vårdplanering
– pre- och postoperativ kontakt
– utökad sjukvårdstjänst
– specialistläkarvård
– second opinion
– sjukhusvård och operation
– eftervård – rehabilitering efter operation
– resor och logi
– hjälpmedel
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patientavgifter
konsultation hos dietist
behandling hos psykolog eller psykoterapeut
självriskeliminering vid akut skada utomlands

BEGRÄNSNINGAR
Påverkan av berusningsmedel
Vid sjukdom eller olycksfallsskada kan ersättningen
reduceras, upphöra eller utebli helt vid skada i
samband med att den försäkrade är påverkad av
alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel,
narkotiska preparat eller till följd av användning av
läkemedel på felaktigt sätt.
Undantag avseende vissa smittsamma sjukdomar
och/eller epidemier
Försäkringen gäller inte för skadefall som helt eller
delvis, direkt eller indirekt, orsakats av, eller är en följd
av, eller som förvärrats av:
– utav Världshälsoorganisationen (WHO) utlyst
epidemi/pandemi, och/eller sjukdom som
omfattas av smittskyddslagen.
Undantag avseende idrott
Försäkringen gäller inte för skadefall till följd av att den
försäkrade deltar i idrottsverksamhet som ger den
försäkrade inkomst på grund av idrotten med ett belopp
som överstiger ett (1) prisbasbelopp per år
(idrottsinkomst). Med ”deltar” avses såväl träning som
tävling.
Som idrottsinkomst räknas lön, kostnadsbidrag,
vinstpengar på grund av tävling, avsättning till
pensionsåtagande, s.k. appearance money, bidrag från
sponsorer, inkomst från reklamuppdrag och liknande
ersättningar. Som idrottsinkomst räknas inte inkomst
av kapital på grund av förvaltningen av
idrottsinkomsten.
Försäkringen gäller inte heller för skadefall till följd av
idrott som den försäkrade är antagen till ett
riksidrottsgymnasium för att utöva. Således gäller inte
försäkringen för deltagande i vare sig tävling eller
träning av idrotten i fråga.
Undantag avseende riskfylld verksamhet
Försäkringen gäller inte för skadefall till följd av att den
försäkrade deltar i äventyrs-, expeditions- eller annan
riskfylld aktivitet, exempelvis:
– utövande av kampsport, boxning, karate,
thaiboxning, kickboxning eller liknande aktiviteter,
– yrkesdykning, dykning med tung utrustning samt all
fritidsdykning på större djup än 18 meter och/eller
fritidsdykning med planerade
dekompressionsstopp,
– stuntman, luftakrobat eller i liknande verksamheter,
– utövande av bergsklättring, fallskärmshoppning,
bungyjump, segelflygning, ballongflygning,
drakflygning, extremskidåkning (skidåkning utanför
markerade pister), klippklättring (inklusive på snö
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–
–
–
–

och is) eller deltagande i expeditioner av liknande
”äventyrskaraktär”,
utövande av motorsport,
verksamhet på oljeplattform,
aktivitet på höga höjder (>12 m),
flygning, annat än i egenskap av passagerare i
licensierat flermotorigt flygplan drivet av ett
kommersiellt flygbolag som står under statlig
kontroll.

Karens
Försäkringen ersätter inte sjukdom/skada/besvär eller
följder därav som den försäkrade haft symptom från,
fått vård för eller medicinerat för innan försäkringen
började gälla.
Försäkringen gäller dock om medicinsk utredning visar
att det förflutit minst ett år sedan det existerande
tillståndet senast var föremål för behandling, kontroll,
undersökning eller medicinering och den försäkrade
varit symptomfri under samma period.
Konvertering från tidigare försäkringsgivare
Om gruppavtalet övergår från närmast föregående
försäkringsgivare till Euro Accident/NGIL ersätter
försäkringen fortsatt vårdbehov för
sjukdom/skada/besvär som anmälts till, godkänts och
reglerats av närmast föregående försäkringsgivare efter
det att dennes ansvarstid utlöpt.
Om gruppavtalet övergår från närmast föregående
försäkringsgivare till Euro Accident/NGIL ersätter
försäkringen även fortsatt vårdbehov för
sjukdom/skada/besvär som varit föremål för
behandling men inte anmälts till denne.
En förutsättning för ersättning är att
sjukdomen/skadan/besvären varit ersättningsbara
under närmast föregående försäkringsgivares villkor
samt att sjukdomen/skadan/besvären omfattas av
detta försäkringsvillkor.
Ovanstående gäller ej om gruppavtalet övergår från
frivillig gruppförsäkring till obligatorisk försäkring.
Försäkringen omfattar aldrig
– akut sjuk- eller intensivvård förutom patientavgifter
upp till högkostnadsskyddet,
– medfödda sjukdomar, förlossningsskador eller
följder därav,
– sjukdom som omfattas av smittskyddslagen eller
följder därav,
– kroniska smärttillstånd, fibromyalgi eller
elöverkänslighet,
– organtransplantation och organdonation eller följder
därav, dialysbehandling,
– ryggbesvär, där läkare bedömer att
sjukdomen/skadan/besväret inte är
behandlingsbar,
– snarkproblem, såvida inte sömnapné är
diagnostiserad,
– operativa ingrepp (inklusive laserkirurgi), glasögon
och kontaktlinser i syfte att korrigera brytningsfel
eller skelning i ögat,
– operativa ingrepp för försäkrad som röker, såvida
inte den försäkrade har ett rökstopp sex veckor före
operation till sex veckor efter operation, eller från
det att operation är bokad om det är i mer
närliggande tid,
– undersökning, behandling av åderbråck,

Euro Accident

– kontroll, behandling och operation av undervikt,
övervikt och fetma, samt följdsjukdomar som har ett
konstaterat medicinskt samband med den
försäkrades undervikt, övervikt och fetma, dock
erbjuds den försäkrade ett (1), av Euro Accident
anvisat, livsstilsprogram, se Definitioner BMI,
– kontroll under havandeskap, behandling och
komplikationer i samband med graviditet,
förlossning, abort eller följder därav,
– sterilisering, (inklusive reversering) undersökning
eller behandling relaterat till ofrivillig barnlöshet,
– klimakteriebesvär, sexuell dysfunktion,
– demenssjukdomar, det vill säga sjukliga
förändringar i hjärnvävnaden,
– neuropsykiatrisk störning, t.ex. ADHD, autism samt
psykomotorisk utvecklingsförsening, t.ex. Retts
syndrom, personlighetssyndrom,
– ätstörningar, samt följder därav,
– fobiska tillstånd.
Försäkringen omfattar inte sjukdom/skada/besvär,
eller följder av sjukdom/skada/besvär som orsakats
av:
– att den försäkrade använder prestationshöjande
medel inklusive, men inte begränsat till, anabola
steroider, stimulansmedel och kortikosteroider,
utan hänsyn till om dessa är föreskrivna av behörig
läkare eller inte. Medicin föreskriven av läkare för
specifik sjukdom eller olycksfallsskada omfattas
inte av begränsningen,
– självmordsförsök eller självförvållad kroppsskada
eller då den försäkrade inte var vid sina sinnens
fulla bruk,
– missbruk i olika former till exempel läkemedel,
alkohol, andra berusningsmedel, narkotiska medel
(om inte dessa är föreskrivna åt den försäkrade av
behörig läkare), spelmissbruk eller liknande,
– skada som uppkommit vid hälso- och sjukvård, t.ex.
i samband med utredning, behandling, rådgivning,
omvårdnad eller läkemedel.
Försäkringen omfattar inte kostnader som avser:
– slutenvård längre tid än en (1) månad,
– förebyggande vård inklusive hälsokontroll utöver
vad som framgår av respektive produktvillkor,
– diagnostiska tester och undersökningar som inte
har föranletts av symptom,
– kosmetisk behandling och operation eller följder
därav, om den inte är en följd av
ersättningsberättigad sjukdom eller
olycksfallsskada,
– alternativa behandlingsformer som utförs av
legitimerad vårdgivare som inte står under
Socialstyrelsens tillsyn eller osteopat som inte är
medlem i Svenska Osteopatförbundet samt
alternativa behandlingsprodukter och preparat,
– vaccination inklusive hyposensibilisering,
– hörapparat, CPAP samt utprovning av dessa
hjälpmedel,
– tandbehandling, käk- och bettfysiologi inklusive
bokning oavsett orsak,
– äldreomsorg, det vill säga vård och omsorg som
syftar till att bereda äldre ekonomisk trygghet,
boende, hjälpmedel och personlig omvårdnad,
såsom hemhjälp, hemsjukvård och äldreboende,
– privata utgifter under sjukhusvård, samt anhörigas
eller andra personers kostnader i samband med
sjukhusvården,
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– ersättning från annat håll enligt särskild lag eller
författning, internationell konvention, annan
försäkring eller kollektivavtal,
– för sent avbokat, eller uteblivet, besök avseende
läkarvård, behandling eller operation. Avbokning
ska ske senast 24 timmar före besök avseende
läkarvård, behandling eller operation. Euro Accident
förbehåller sig rätten att återkräva kostnader från
den försäkrade.

Notera! Ovanstående är exempel på de vanligast
förekommande begränsningarna, för fullständig
omfattning se produktvillkoren. Giltighet i utlandet
Försäkringen ersätter den självrisk den försäkrade
betalat till rese- eller hemförsäkringsbolaget, med högst
SEK 5 000.
I övrigt gäller försäkringen enbart för kostnader i
samband med planerad vård i Sverige och för planerad
vård och behandling som utförs av vårdgivare i Sverige.

REHABILITERINGSFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar, enligt nedan,
försäkringstagarens nödvändiga och skäliga kostnader
för att bedöma och utreda behovet av arbetslivsinriktad
rehabilitering. Vid behov omfattas kostnader för
framtagande av en rehabiliteringsplan, inklusive
kostnader för Rehabiliteringsledare, samt för de
åtgärder som vidtas under rehabiliteringsfasen.
Samtliga kostnader ska på förhand godkännas av Euro
Accident.
Rätten till ersättning
Anmälan om skadefall:
– vid arbetsoförmåga under minst åtta dagar, ska
vara Euro Accident tillhanda senast den tjugonde
(20) sjukskrivningsdagen, annars bortfaller rätten
till ersättning från försäkringen,
– vid återkommande kortare perioder av
arbetsoförmåga, ska vara Euro Accident tillhanda så
snart som möjligt efter att kriterierna enligt andra
stycket är uppfyllda,
– vid risk för sjukskrivning, ska vara Euro Accident
tillhanda så fort arbetsgivare bedömer att risk finns
för långtidssjukskrivning.
Skadefall anses ha inträffat:
– när den försäkrade har drabbats av arbetsoförmåga
under minst åtta dagar. Arbetsoförmågan ska finnas
medicinskt dokumenterad i läkarjournal,
– om den försäkrade har haft återkommande kortare
perioder av arbetsoförmåga, vid minst sex tillfällen
under en tolvmånadersperiod,
– om det finns en risk för långtidssjukskrivning.
Rehabiliteringsåtgärder
Försäkringen ersätter nödvändliga och skäliga
kostnader, med sammanlagt högst SEK 75 000 för
nedanstående åtgärder inom ramen för Euro Accidents
vid var tid gällande vårdgivar- och leverantörsnätverk.
Försäkringen omfattar, per skadefall, följande
nödvändliga, skäliga och på förhand godkända åtgärder
för:
– rådgivning av legitimerad psykolog/legitimerad
psykoterapeut med högst tio behandlingstillfällen,
– åtgärd av legitimerad fysioterapeut
/naprapat/kiropraktor med högst tio
behandlingstillfällen,
– insatser från multiprofessionella team med högst
SEK 30 000,
– ett (1) psykologbesök för
make/maka/sambo/registrerad partner eller barn,
– yrkesvägledning, vid högst fem tillfällen. Stöd och
verktyg för att finna en hållbar arbetssituation för
att fortsätta sin anställning hos arbetsgivaren,
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– rådgivning och analys gällande
arbetsplatsanpassning, byte av arbetsuppgifter och
arbetsträning hos arbetsgivaren,
– rådgivning till ansvarig chef vid behov då en
arbetstagare visar tecken på ohälsa,
– dokumentation av hela rehabiliteringsprocessen.
Ansvarstid
Ansvarstiden, det vill säga den längsta tid som
ersättning kan lämnas för ett skadefall är tolv månader
från dagen då den försäkrade har anmält
arbetsoförmåga till arbetsgivaren eller, vid skadefall där
orsaken är risk för långtidssjukskrivning, från dagen då
arbetsgivare anmält detta.
Vid rehabilitering på grund av upprepad
korttidsfrånvaro räknas ansvarstiden från tidpunkten
för den senaste sjukfrånvaron som föregick
försäkringstagarens anmälan om skadefall.
Vid skadefall där orsaken är risk för
långtidssjukskrivning anses skadefallet vara avslutat
när rehabiliteringsledaren/Euro Accident gör
bedömningen att risk ej längre föreligger, eller att
ansvarstiden upphör enligt denna punkt.
Efter att den försäkrade har varit fullt arbetsför i minst
tolv månader efter ett avslutat skadefall omfattas den
försäkrade återigen av försäkringen.
Vid nytt skadefall, där orsaken till sjukskrivningen/
arbetsoförmågan saknar samband med tidigare
sjukskrivningar, krävs inte att den försäkrade varit fullt
arbetsför under tolv månader för att rätten till
ersättning ska återinträda.
En förutsättning är att försäkringen är gällande. Har
försäkringen upphört att gälla upphör ansvarstiden och
därmed ersättningen.
Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
Viktiga begränsningar
Försäkringen omfattar inte:
– medicinsk rehabilitering,
– kostnader som uppstått efter det att den anställde
avslutat sin anställning hos försäkringstagaren,
– kostnader som uppstår under tjänst- eller
föräldraledighet,
– resekostnader till och från behandling,
– kostnader som ersätts av annan försäkring eller
svensk allmän försäkringskassa,
– utlandsanställd, bortsett från anställd i Norden,
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– varsel om uppsägning, uppsägning, avskedande,
permittering eller motsvarande,
– yrkesvägledning, karriärcoachning, utbildning eller
program som syftar till att ge den försäkrade arbete
hos annan arbetsgivare än försäkringstagaren,
– lön eller annan ersättning till den försäkrade under
rehabiliteringsperioden,
– kostnader för eventuella ersättare,
– skuldsaneringskostnader,
– kostnader, för anpassning av arbetsplatsen, som
uppstått till följd av att arbetsgivaren inte fullgjort
vad som normalt ligger inom arbetsgivarens
ansvarsområde,

– kostnader som avser för sent avbokat, eller
uteblivet besök. Den inbokande klinikens/
mottagningens avbokningsregler gäller. Kostnader
ska i detta fall betalas av den försäkrade.
Giltighet i utlandet
Försäkringen gäller utan begränsningar avseende
utlandsvistelsens längd, förutsatt att den försäkrade är
fortsatt berättigad till ersättning från svensk
försäkringskassa, eller dess motsvarighet i Norden, och
anställd hos försäkringstagaren. Rehabiliteringsutredning och eventuella rehabiliteringsåtgärder ska
dock genomföras i Sverige.

SJUK- OCH FRISKANMÄLAN
Försäkringen omfattar sjuk- och friskanmälan samt
telefonrådgivning där den försäkrade kontaktar Euro
Accidents Medicinska Kundcenter för att göra en sjukoch friskanmälan. I försäkringen ingår även en
Chefsportal som ger en komplett sammanställning över
den försäkrades frånvarostatistik.
Skadefall anses ha inträffat när den försäkrade
drabbas av arbetsoförmåga.
Sjukanmälan med rådgivning
Euro Accidents Medicinska Kundcenter, med
legitimerade sjuksköterskor, tar emot den försäkrades
anmälningar om sjukfrånvaro eller vård av barn (VAB). I
samband med sjukanmälan ges professionell
sjukvårdsrådgivning.

Chefsportal
Chefsportalen är en webbaserad tjänst som ger en
komplett information om den försäkrades
sjukfrånvarostatistik.
Ansvarstid
Ansvarstid i varje enskilt ärende är längst 365 dagar.
Giltighet i utlandet
Försäkringen gäller utan begränsningar avseende
utlandsvistelsens längd, förutsatt att den försäkrade är
fortsatt berättigad till ersättning från svensk
försäkringskassa eller dess motsvarighet inom Norden
samt anställd hos försäkringstagaren.

När en försäkrad gjort en sjuk-, VAB- eller friskanmälan
genereras ett meddelade via e-post direkt till närmast
ansvarig chef. Detta sker även vid upprepad korttidsoch långtidsjukfrånvaro.

SAMTALSSTÖD
Försäkringen omfattar telefonrådgivning och/eller
besök avseende psykosociala, ekonomiska, juridiska
eller livsstilsrelaterade frågor, samt chefsstöd.
Rätt till ersättning uppstår när den försäkrade eller
dennes chef har behov av samtalsstöd.

I försäkringen ingår telefonrådgivning av och/eller
besök hos:
– legitimerad psykolog eller beteendevetare, gällande
chefsstöd,
– ekonom eller jurist, samt hälsocoach i
livsstilsrelaterade frågor.
Giltighet i utlandet
Försäkringen gäller endast i Sverige.

HÄLSO- OCH ARBETSMILJÖSCREENING
Försäkringen omfattar, för den försäkrade, Hälso- och
Arbetsmiljöscreening bestående av en webbenkät med
frågor avseende hälsa, livsstil, motivation, den
försäkrades arbetssituation, arbetsgruppen och chef
samt fysisk arbetsmiljö, inklusive en webbaserad
återkoppling på den försäkrades hälsa.
Rätt till ersättning uppstår när den försäkrade deltar i
Hälso- och Arbetsmiljöscreening enligt nedan.

och Riskgrupp, samt en återrapport på avdelnings-eller
gruppnivå.
Giltighet i utlandet
Försäkringen gäller utan begränsningar avseende
utlandsvistelsens längd, förutsatt att den försäkrade är
fortsatt berättigad till ersättning från svensk
försäkringskassa eller dess motsvarighet inom Norden
samt anställd hos försäkringstagaren.

Hälso- och Arbetsmiljöscreeningen ger den försäkrades
chef möjligheten att identifiera försäkrade i Friskgrupp
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RÅDGIVNING INOM HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ
Försäkringen omfattar rådgivning för chef i frågor
rörande Hälsa och Arbetsmiljö.

är lämpliga för företaget att investera i. Rätt till
ersättning uppstår när chef har behov av rådgivning.

Försäkringen omfattar även möjlighet att utvärdera
företagets nuvarande arbete med Hälsa och
Arbetsmiljö, samt ge rådgivning kring vilka tjänster som

Giltighet i utlandet
Försäkringen gäller endast i Sverige.

ALLMÄN INFORMATION OM FRISKA FÖRETAGET GRUPPFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare för försäkringen är National General
Insurance Luxembourg S.A. (NGIL). NGIL är det
försäkringsbolag som ingått försäkringsavtalet och
därmed bär försäkringsrisken.
Euro Accident är registrerad generalagent för försäkringsgivarna och administrerar och fullgör övriga serviceåtaganden enligt försäkringsavtalet.
Försäkringstid
Försäkringen börjar gälla från det datum som följer av
gruppavtalet.
En förutsättning för att försäkringen ska börja gälla är
att kraven för anslutningen till försäkringen är
uppfyllda, att fullständiga ansökningshandlingar
mottagits och att försäkringen kan beviljas enligt Euro
Accidents hälsoprövningsregler.
Om inget annat framgår av respektive
produktinformation ovan, gäller försäkringen längst till
och med utgången av den månad den försäkrade fyller
67 år.
Generell teckningsregel
Gruppförsäkring kan tecknas av person som fyllt 16 år
fram till den dag personen fyller 65 år, bosatt och
folkbokförd i Norden (exklusive Island) samt berättigad
till ersättning från svensk försäkringskassa eller dess
motsvarighet inom Norden, om inget annat framgår av
gruppavtalet.
Om personen är bosatt och folkbokförd i annat nordiskt
land än Sverige (exklusive Island) samt är berättigad till
ersättning från annan försäkringskassa än den
svenska, krävs det att personen är i utlandstjänst hos
ett svenskt företag. Företaget ska vara kund hos Euro
Accident och de anställda ska ha erbjudits
gruppförsäkring inom ramen för dessa teckningsregler
och tillhörande villkor.
Företaget får maximalt ha 25 procent av de anställda
placerade i ett annat nordiskt land än Sverige
(exklusive Island).
Avvikelser kan förekomma, vilket i så fall framgår under
respektive produktinformation ovan.
Gruppförsäkring kan ej tecknas obligatoriskt för utövare
i idrottslag eller idrottsföreningar.
Definitioner
Med sjukdom avses en, av läkare eller legitimerad
psykolog, för första gången, konstaterad försämring av
hälsotillståndet, fysisk eller psykisk, som inte är att
betrakta som olycksfallsskada enligt dessa villkor.
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Sjukdomen anses ha inträffat den dag försämringen
konstaterades av läkare. Med sjukdom avses inte
frivilligt orsakad kroppsskada.
Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den
försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och
oförutsedd händelse som uppstår vid en identifierbar
tidpunkt och plats.
Fullt arbetsför
För anslutning till försäkringen krävs att du är fullt
arbetsför. I de fall då särskild hälsoprövning krävs för
att anslutas till försäkringen eller höja/utöka
försäkringsskyddet, framgår detta av separata
teckningsregler samt ansökan.
Med fullt arbetsför menas att ditt vanliga arbete kan
fullgöras 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, vilande
aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande
ersättning inte är beviljad.
Även föräldralediga/tjänstlediga anses vara fullt
arbetsföra såvida ovanstående krav, på att inga av
nämnda ersättningar utbetalas, är uppfyllt. Om
tjänstledigheten beror på att den anställde av hälsoskäl
provar på annat arbete anses denne inte fullt arbetsför.
K-klassad försäkring
Försäkringen är en kapitalförsäkring (K) enligt
inkomstskattelagen, vilket innebär att premien inte är
avdragsgill med undantag för en mindre del av premien
för sjukvårdsförsäkring och utfallande belopp är fritt
från inkomstskatt.
Oriktig eller ofullständig uppgift
Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter, om förhållanden som är av betydelse för bedömning av
försäkringsrisken, har lämnats kan det medföra att
försäkringen sägs upp eller ändras och att rätten till
försäkringsersättning helt eller delvis bortfaller.
Allmänna viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för skadefall som orsakats av
krig, terrorism eller atomkärnprocess. Se villkoren för
utförlig beskrivning av begränsningar.
Försäkringen ersätter inte kostnader som ersätts från
annat håll.

Förköpsinformation 2016:1 │ Friska Företaget

7/8

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till Euro Accident kommer
att behandlas av Euro Accident och av NGIL/NGLIE i
egenskap av försäkringsgivare, för fullgörande och
administration av ingångna avtal, skyldigheter som
föreligger enligt lag eller andra författningar och för att
ge en god service.
Uppgifterna kan även komma att användas för
marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera
tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma
att användas för att informera om
försäkringsgivarens/Euro Accidents tjänster och
produkter.
Personuppgifter inhämtas från den registrerade själv
eller från annan källa, till exempel den registrerades
arbetsgivare. Personuppgifter kan även komma att
inhämtas och uppdateras genom ett externt register,
t.ex. SPAR.
Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att
utlämnas till andra företag som Euro Accident

samarbetar med såväl inom som utom EU- och EESområdet.
Euro Accident kan komma att spela in eller på annat
sätt dokumentera den enskildes kommunikation med
företaget.
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje
registrerad person rätt att få information om och
rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan
begäran ska framställas skriftligen till Euro Accident.
Personuppgiftsansvarig är: Euro Accident Health & Care
Insurance AB, Bäckgatan 16, 352 31 Växjö.
Vart du vänder dig om du inte är nöjd
I första hand ska du vända dig till Euro Accident och be
att få ärendet omprövat. Är vi inte överens, kan du
vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller
Personförsäkringsnämnden. Kostnadsfri rådgivning kan
erhållas hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Försäkringsärende kan även prövas i svensk domstol, i
första hand vid tingsrätt.

NOTERA!
Förköpsinformationen är en kortfattad sammanställning och översiktlig beskrivning av försäkringarna,
mer information finns i det gällande försäkringsvillkoret,
Friska Företaget villkor 2016:1. Skadereglering sker
utifrån gällande försäkringsvillkor och försäkringsavtal.
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