
 

 

     
Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i villkor och förköpsinformation. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Olycksfallsförsäkringen har flera olika skydd. Samtliga skydd i försäkringen förutsätter ett olycksfall som inträffat när 

försäkringen var i kraft och att du snarast efter olycksfallet blivit undersökt på läkarmottagning, vårdcentral eller på 

sjukhus för skada som uppstått vid olycksfallet. Försäkringen ersätter vid olycksfall som skett genom en plötslig yttre och 

oförutsedd händelse. Vad ett olycksfall är beskrivs under avsnittet om definitioner i villkoren. Ingen självrisk dras från de 

belopp du begär från försäkringen. 

 Vad ingår i försäkringen? 
 Sjukhusvistelse: för vuxen 1 000kr per helt 

dygn på sjukhus i upp till 90 dygn, dvs. upp 

till 90 000kr, för barn 500kr per helt dygn 

på sjukhus i upp till 90 dygn, dvs 45 000kr. 

 Medicinsk och förvärvsmässig invaliditet: 
Försäkringen kan lämna ersättning vid 

bestående men/invaliditet upp till 1 000 

000 kr för vuxen och 500 000 kr för barn. 

Ersättning för ärr och annan kosmetisk 

skada ingår i försäkringen. 

 Dödsfall: För olycksfall som leder till 

dödsfall utbetalas 100 000kr för vuxen 

respektive för barn. 

 Månatliga belopp för sveda och värk: 

5 000 kronor per 30-dagarsperiod 

 Kostnad för rehabilitering och terapi: upp 

till tio (10) behandlingstillfällen med 

sammanlagd kostnad upp till 15 000 kronor 

 Kostnad för hjälpmedel. 

 Kostnad för tandvård. 

 Kostnad för skadade kläder, skor, 

väska, klocka och glasögon 

 Kostnad för transporter, sjukvård och 

läkemedels- och sjukvårdsprodukter 

 

För detaljerade uppgifter, se villkoren. 

 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

 skada, sjukdomstillstånd eller fysisk och psykisk nedsättning som 

den Försäkrade kände till vid försäkringens tecknande 

 egen brottslig handling och grov vårdslöshet 

 olycksfall som beror på inverkan av alkohol eller narkotiska medel  

 

  

 

  Finns det några begränsningar av vad  

             försäkringen täcker? 

! skada som har samband med krig, krigsliknande tillstånd, 

inbördeskrig, revolution, terroristattacker eller uppror 

! skada som har samband med atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, 

kärnsammanslagning eller radioaktivt sönderfall 

! olycksfall som inträffat under vistelse utom Norden om vistelsen 

varat mer än 12 månader 

! olycksfall i samband med den Försäkrades yrkesutövning om den 

Försäkrade arbetar som säkerhetspersonal 

! försäkringen gäller ej heller om den Försäkrade deltagit i äventyrs-

, expeditions eller bergsklättringsaktivitet eller annan riskfylld 

sysselsättning såsom alla former av dykning, klättring, 

fallskärmshoppning, skärmflyg, flygsport, boxning, kampsport och 

motorsporttävlingar. Försäkringen gäller ej heller vid professionell 

idrott, varken vid träning eller tävling, som inte kan anses vara 

motions- eller fritidssysselsättning i normal omfattning och 

intensitet.  
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          När och hur skall jag betala? 
Premien debiteras månadsvis i förskott. Dröjsmål med betalning av premie kan medföra att försäkringen 

upphör i enlighet med reglerna i punkt 8. 

 
          När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla när du tecknar försäkringen. Startdatum framgår sedan på det försäkringsbesked   

du får hem med posten. Försäkringen gäller under förutsättning att premien betalas senast på 

förfallodagen. Försäkringen gäller för en månad i taget och förnyas när den månatliga premien betalas.   

Se närmare i villkoren angående försäkringsperiod och när försäkringen kan upphöra.  

  

 

          Hur kan jag säga upp avtalet? 
Du kan säga upp försäkringen när som helst eller från den framtida tidpunkt du själv anger. Försäkringen 

upphör dock att gälla tidigast den sista dagen i den månad Reducero tar emot uppsägningen eller den sista 

dagen i den månad du vill att försäkringen ska upphöra att gälla.  

Uppsägning görs till; Reducero,  Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg eller e-post: kundservice@reducero.se. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
  
  
 

 

            Var gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller för Olycksfall i Sverige och utomlands. Försäkringen gäller inte för Olycksfall som inträffat 

under vistelse utom Norden om vistelsen varat mer än 12 månader. 

 

          

           Vilka är mina skyldigheter? 
De Försäkrade är skyldiga att lämna alla upplysningar som kan ha betydelse för försäkringen. De Försäkrade är 

också skyldiga att lämna riktiga och fullständiga svar på de frågor som ställs till dem i anledning av försäkringen. 

Detta gäller både vid tecknande av försäkringen och vid förnyelse.  

Oriktiga uppgifter kan innebära att försäkringsersättning inte utbetalas eller utbetalas med lägre belopp 

och/eller det kan innebära en rätt för Försäkringsgivaren att säga upp försäkringen. 

 


