Diagnosförsäkring
När du får en
allvarlig diagnos
Gäller från 1 januari 2015

Skulle du drabbas av en allvarlig sjukdom,
kan det påverka hela tillvaron. Då kan det
vara skönt att få ett ekonomiskt andrum.
En allvarlig diagnos förändrar livet. Inte
bara för dig, utan också för dina närmaste.
Försäkringen kan ge hela familjen möjlighet
att få samtalsterapi, om krisförsäkring ingår
i avtalet.
Redan 30 dagar efter ställd diagnos kan
en skattefri ersättning utbetalas. Du väljer
själv vad pengarna ska användas till. Till exempel för att prova alternativa behandlingar i utlandet eller att förverkliga en livsdröm
tillsammans med familjen.
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Det här kan ingå
I försäkringen ingår alltid ett skattefritt engångsbelopp om du
får en specifik diagnos eller drabbas av något av följande:
•• Diagnoser som du får ersättning för försäkringen är:
– Cancer
– Hjärtinfarkt
– Stroke
– Motorneuronsyndrom
– Multipel skleros
– Parkinsons sjukdom
– Kvarstående men av hjärnhinneinflammation eller TBE
– Neuroborrelios till följd av fästingbett
– Operation – av hjärtats kranskärl, förträngning
eller aneurysm i oarta eller hjärtklaff
– Upphörande av njurfunktion
– Organtransplantation
– HIV/AIDS från blodtransfusion/behandling eller yrkesutövning
– Dövhet
– Förlust av hand, arm, fot eller ben
– Blindhet
– Förlorad talförmåga eller
– Förlamning
I försäkringen kan även detta ingå om det finns med i ditt gruppavtal.
•• Krisförsäkring
•• Begravningshjälp

Försäkringsbelopp
Diagnosförsäkringen kan tecknas på belopp mellan 40 000 kr

Begränsningar
Symtom innan du tecknat försäkringen
Under de första 12 månaderna gäller inte
försäkringen för besvär eller symtom som du
har haft före försäkringen började gälla, även
om diagnosen ställts efter att försäkringen
trätt i kraft.
Om du återinsjuknar i samma diagnos
Återinsjuknar du i en diagnos du haft före du
tecknade försäkringen får du ingen ersättning från försäkringen. Detta gäller även
senare komplikationer av en sjukdom.

Exempel
Anna, 52 år, fick diagnosen bröstcancer
och beskedet kom som en chock för hela
familjen. Anna fick 50 000 kr i ersättning
från sin Diagnosförsäkring vilket gav
familjen möjlighet att spendera mer tid
tillsammans under denna svåra tid.
Det här är kortfattad information om
försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns på forenadeliv.se

– 200 000 kr eller 1 – 5 prisbasbelopp. Det finns möjlighet att
välja utbetalning i form av ett rehabiliteringsprogram eller som
ekonomisk hjälp.

Vem kan teckna försäkring?
•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett företag som har
avtal med Förenade Liv.
•• Make/maka eller sambo till person som har rätt att teckna försäkring. Ansökan om försäkring kan göras om gruppmedlem
tecknat minst en av försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet, om inte annat har avtalats.

Hälsokrav
Det kan behövas hälsodeklaration för att teckna försäkringen.

Förenade Liv Gruppförsäkring AB
106 60 Stockholm
kundservice@forenadeliv.se

FL 1312 15.01

Kundtjänst:
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