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Du har säkert bra koll på dina försäkringar för
fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet? Du och
dina närstående har ju försäkringar genom
samhället, men tyvärr har de en del begränsningar. Därför kan du behöva komplettera
skyddet med egna försäkringar. Vi har tagit
fram två förmånliga paket som utöver Liv- och
Olycksfallsförsäkring även ersätter medicinsk
invaliditet på grund av sjukdom. Båda paketen
är bra och billiga extraskydd som förstärker de
skydd som du till exempel har via samhälle och
arbetsgivare.
PAKET LIV & HÄLSA

Försäkringsbelopp

Livförsäkring

500 000 kr

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring

500 000 kr

PAKET LIV & HÄLSA PLUS

Försäkringsbelopp

Livförsäkring

1 000 000 kr

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring

1 000 000 kr

Du kan bygga på ditt paket med ytterligare försäkringar,
oavsett vilket paket du väljer. Flera av våra försäkringar
kan också tecknas separat (inte Barnförsäkring, Förhöjd
invaliditetsersättning och Sjukinkomstförsäkring), men
paketlösningarna är rabatterade.

Bygg på ditt paket
•
•
•
•

Barnförsäkring
Förhöjd invaliditetsersättning
Sjukinkomstförsäkring
Sjukvårdsförsäkring

Fristående försäkringar som kan tecknas separat
•
•
•
•

Livförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Sjuk- och Olycksfallsförsäkring
Sjukvårdsförsäkring
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Mer information om försäkringarna
Barnförsäkring (Stängd för nyteckning)
Barnförsäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som
gäller för dina arvsberättigade barn till och med det år som
de fyller 25 år. Försäkringen gäller även för din makes/makas, registrerade partners eller sambos arvsberättigade barn
till 25 års ålder om de är folkbokförda hos dig.
Försäkringsbelopp: 1 000 000 kr
(Pluspaketet: 1 700 000 kr)
Försäkringen ersätter
• Läkekostnader, tandskadekostnader
• Sjukhusvistelse
• Kostnadsbidrag om Försäkringskassan beviljar vårdbidrag
• Resekostnader, merkostnader
• Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
• Ersättning vid sjukhusvistelse
• Krisförsäkring
• Ersättning för medicinsk invaliditet
• Ersättning för ekonomisk invaliditet (arbetsoförmögen)
• Ersättning för utseendemässiga skadeföljder
• Dödsfallsersättning
Försäkringen ersätter inte
• Privat operation i Sverige eller utomlands och därmed
sammanhängande kostnader
• Tandskador som har uppkommit till följd av tuggning
eller bitning.
• Merkostnader i yrkes- eller näringsverksamhet
Särskilda begränsningar
Försäkringen gäller inte för sjukdom eller skada som visat
symtom innan försäkringen trädde i kraft eller för sjukdom
som visat sig inom 6 månader från det datumet. Den gäller
inte heller för autism, dyslexi, inlärningshinder, Aspergers
syndrom, ADHD, ADD, DAMP, MBD, liknande neuropsykiatriska funktionshinder, Tourettes syndrom, psykomotorisk
försening eller utvecklingsstörning. Till dess barnet fyllt fyra
år och genomgått fyraårskontrollen, dock längst till dess

barnet fyllt 8 år, finns även begränsningar för sjukdomar eller
andra hälsobesvär som med övervägande sannolikhet har
uppstått innan barnet blivit en månad eller som beror på ett
anlag. Om barnet fyllt 12 år vid försäkringens ikraftträdande,
gäller inte heller försäkringen för psykisk sjukdom som visat
sig inom två år från ikraftträdandet.

Förhöjd invaliditetsersättning
Om du har tecknat Sjuk- och Olycksfallsförsäkring så kan
du även teckna Förhöjd invaliditetsersättning. Med denna
försäkring kan du få ersättning vid medicinsk invaliditet på
grund av olycksfall. Om invaliditeten uppgår till 20 % eller
mer, kan en extra ersättning utgå i form av ett tilläggsbelopp som är större ju högre invaliditetsgraden är. Tilläggsbeloppet beräknas enligt ett intervall där en viss procents
invaliditet ger en viss procent av försäkringsbeloppet i extra
ersättning. Du kan få upp till 200 % av försäkringsbeloppet i
ersättning om du uppnår en invaliditetsgrad om minst 95 %.
För hela tabellen, se det fullständiga villkoret.

Livförsäkring
Livförsäkringen kan lämna ersättning om du avlider. Försäkringsbeloppet är samma som ersättningsbeloppet, så om
du tecknar 500 000 kr är det alltså den summan som dina
anhöriga får om du dör. Ersättningen betalas ut till dina efterlevande. I första hand din maka/make, registrerad partner
eller sambo. Om sådan inte finns går ersättningen till dina
barn. Om barn saknas går ersättningen till övriga arvingar
enligt allmänna arvsordningen. Du kan ange att ersättningen ska betalas ut i en annan ordning, eller till andra personer,
genom att registrera ett skriftligt förmånstagarförordnande
hos Movestic.

Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringen gäller om du skulle drabbas av en
kroppsskada på grund av olycksfall. Om en olycksfallsskada
skulle medföra bestående men så kan du få ersättning för
medicinsk invaliditet. Försäkringen kan också lämna ersättning för vissa kostnader i samband med olycksfallet, såsom
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kostnader för läkarvård, tandvård, förstörda kläder och resor
till och från vårdinrättningar. Även borreliasmitta genom
fästingbett räknas i detta sammanhang som ett olycksfall.
Om du drabbas av ett traumatiskt tillstånd på grund av
allvarlig olycksfallsskada, våldsbrott eller om närstående
avlider kan du få ersättning för behandling hos psykolog
eller psykoterapeut.
Försäkringsbelopp: 1 000 000 kr
Försäkringen ersätter
• Läkekostnader
• Tandskadekostnader
• Reskostnader
• Sveda och värk
• Merkostnader
• Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
• Ersättning vid sjukhusvistelse
• Krisförsäkring
• Ersättning för medicinsk invaliditet
• Ersättning för ekonomisk invaliditet
• Ersättning för utseendemässiga skadeföljder
• Dödsfallsersättning
Försäkringen ersätter inte
• Privat operation i Sverige eller utomlands och därmed
sammanhängande kostnader
• Tandskador som har uppkommit till följd av tuggning
eller bitning.
• Ersättning för emotionellt lidande i samband med psykoterapi eller annan liknande behandling eller på grund
av nära anhörigs dödsfall.
• Merkostnader i yrkes- eller näringsverksamhet
Vad är medicinsk invaliditet?
Med medicinsk invaliditet menas en varaktig nedsättning
av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga utan hänsyn
till yrke, arbetsförhållanden, fritidsintressen eller dylikt. Ersättningen för medicinsk invaliditet lämnas med den andel
av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av medicinsk
invaliditet. Du kan även få ersättning för utseendemässiga
följder av en olycksfallsskada, till exempel om skadan läker
med ett framträdande ärr.

Sjukvårdsförsäkring
Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i
samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större
än någonsin. Då är Sjukvårdsförsäkring ett bra och tryggt alternativ. Med hjälp av Vardias Sjukvårdsförsäkring har du alltid
tillgång till rätt vård, när du behöver den som bäst. Sjukvårdsförsäkringen finns i tre olika nivåer.
Vad är en Sjukvårdsförsäkring?
En Sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till privatvård och ser
till att du snabbt kommer till de vårdinrättningar som är bäst
lämpade för din situation. Du kan även välja att medförsäkra dina barn eller din partner. Försäkringsskyddet varierar
beroende på omfattning. Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas

i tre olika nivåer. Utöver den ordinarie Sjukvårdsförsäkringen
finns även en Basversion och en Plusversion. Du ser vilket
skydd som ingår i de olika nivåerna i tabellen. Du bestämmer också själv vilken självrisk som ska gälla.
Vilken omfattning väljer du?
Nedan följer en översiktlig bild av vilket skydd som de tre
olika nivåerna omfattar. För en fullständig beskrivning av
vad försäkringen täcker hänvisas dock till ditt försäkringsbrev samt gällande försäkringsvillkor.
Omfattning

Sjukvårdsförsäkring
Bas

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring
Plus

Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband
med öppen vård

Nej

Ja

Ja

Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering i samband
med sluten vård

Ja

Ja

Ja

Vårdcoach

Ja

Ja

Ja

Privat operation
och sjukhusvård

Ja

Ja

Ja

Privat Specialistvård

Nej

Ja

Ja

Bilddiagnostik
och provtagning

Nej

Ja

Ja

Second Opinion

Ja

Ja

Ja

Third Opinion

Ja

Ja

Ja

Tandvårdskostnader pga
sjukdom eller
medicin

Ja, upp till
10 000 kr

Ja, upp till
25 000 kr

Ja, upp till
40 000 kr

Resor & Logi i
samband med
ersättningsbar
vård

Ja, mer än
10 mil

Ja, mer än
10 mil

Ja, mer än
10 mil

Eftervård & Reha- Ja, 21 dgr
bilitering

Ja, 60 dgr

Ja, 120 dgr

Kristerapi vid akut
psykisk kris och
krisreaktion

Ja, max 10
besök

Ja, max 10
besök

Ja, max 10
besök

Cancervård

Nej

Ja, efter
remiss

Ja, efter
remiss

Sjukgymnastik,
naprapat och
kiropraktor

Nej

Ja, max 10
besök

Ja, max 10
besök

Psykolog och
Psykoterapeut

Nej

Ja, max 10
besök efter
remiss

Ja, max 10
besök efter
remiss

Hemhjälp/
Familjeservice

Nej

Ja, max 10
tim

Ja, max 10
tim

Hjälpmedel

Nej

Ja, upp till
40 000 kr

Ja, upp till
40 000 kr
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Omfattning

Sjukvårdsförsäkring
Bas

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring
Plus

Akupunktur

Nej

Nej

Ja, max 5
besök

Osteopat

Nej

Nej

Ja, max 15
besök

Dietist

Nej

Nej

Ja, max 5
besök

Receptbelagda
läkemedel

Nej

Nej

Ja, under
sjukhusvård

Missbruksavvänj- Nej
ning, vid företagsbetald försäkring
för minst 10
anställda.

Nej

Ja, upp till
140 000 kr

Sjukinkomstförsäkring
Försäkringen ger dig ersättning för en del av det inkomstbortfall som du kan drabbas av vid sjukdom eller kroppsskada. Ersättningen består av ett i förväg bestämt månadsbelopp. En grundförutsättning för ersättning är att du erhåller
sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller
liknande från Försäkringskassan. Om du är delvis sjukskriven
så lämnas en andel av försäkringsbeloppet som motsvarar
sjukskrivningsgraden. Om ersättningen från försäkringen
skulle innebära att din inkomst under sjukdom blir högre än
90 % av den ordinarie arbetsinkomsten (överförsäkring) så
kan ersättningen reduceras med den överskjutande delen.

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring
Vid olycksfall har Sjuk- och Olycksfallsförsäkringen samma
ersättningsposter som den fristående Olycksfallsförsäkringen, se beskrivningen. Dessutom lämnar försäkringen
ersättning för medicinsk invaliditet på grund av sjukdom,
samt ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall som kan
uppkomma under försäkringstiden.

Allmänt om Personförsäkringarna

klaration och fått den godkänd av oss. Paket Liv & Hälsa
Plus kräver också en hälsodeklaration.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller inom Norden och vid resa i hela världen
under högst ett år. Livförsäkringen gäller även om den
försäkrade avlider utanför Norden, oavsett utlandsvistelsens
längd.
Försäkringens giltighetstid
Din försäkring gäller under den försäkringsperiod som är
angiven i ditt försäkringsbrev (vanligtvis ett år) och förnyas
genom att du betalar in premien för den nya perioden vid
denna periods slut.
Premien
Priset du betalar för försäkringen är beroende av ett antal
faktorer som ålder och vilken ersättningsnivå du väljer.
Vad gäller försäkringen för?
I ditt försäkringsbrev framgår både omfattning och vilka
ersättningsbelopp du valt.

Kontakta oss
08-731 29 00
Vi i Villa Försäkring,
c/o Vardia Försäkring
Box 38, 971 02 Luleå
www.viivilla.se/forsakring
I denna villkorssammanfattning kan du se vad som ersätts och
inte. Exakt vad försäkringen gäller för kan du läsa i det fullständiga
villkoret som du hittar på viivilla.se/forsakring, eller beställer via
Kundservice på 08-731 29 00.
Försäkringsgivare för Sjukvårdsförsäkringen:
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, organisationsnummer
516407-0384, en filial till Gjensidige Forsikring ASA,
organisationsnummer 995 568 217, med huvudkontor och säte i Oslo,
Norge. Den svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm.
Försäkringsgivare för övriga försäkringar:
Movestic Livförsäkring AB, org.nr. 516401 6718
Styrelsens säte – Stockholm, Sverige

Det här dokumentet är en sammanfattning över det viktigaste innehållet i försäkringarna. Var god läs det fullständiga
villkoret för att se samtliga undantag.
Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för den som står som försäkrad i försäkringsbrevet. Movestics personförsäkring kan tecknas från
den dagen du fyller 16 år och gäller som längst tills du fyllt
65 år. Slutåldern för den fristående Olycksfallsförsäkringen
samt Sjuk- och Olycksfallsförsäkringen är dock 67 år. Om du
tecknar Paket Liv & Hälsa eller Paket Liv & Hälsa Plus så kan
du även teckna Barnförsäkring och Sjukinkomstförsäkring.
En förutsättning för att kunna teckna försäkringen är att
du är fullt arbetsför, inskriven i svensk försäkringskassa och
folkbokförd i Sverige. Om du inte är fullt arbetsför så kan
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