Diagnosförsäkring Cancer
Faktablad för försäkringsprodukt
Bolag: AIG Europe S.A. Filial i Sverige

Produkt: AIG Diagnosförsäkring Cancer

Detta är endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du behöver ta del av förköpsinformation och villkor för en
fullständig beskrivning av försäkringens omfattning och dess begränsningar.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen gäller när den försäkrade drabbas av cancer. Försäkringen kan tecknas i åldern 18 - 63 år och gäller tills
försäkrad fyller 65 år. Premien bestäms av ersättningsnivån samt av den försäkrades ålder.
Vad ingår i försäkringen?

✓ Ersättning utgår vid första uppträdandet

av cancer som omfattas av försäkringen.

✓ Försäkringen omfattar malign tumör,

blodcancer och cancer i benmärgen samt
DCIS (Ductal cancer in situ).

✓ Försäkringen omfattar även malignt

melanom då:
tjockleken överstiger 0,75 mm, eller
tjockleken överstiger 0,5 mm och det
samtidigt förekommer ulceration
(sårbildning), lymfkörtelmetastaser
eller fjärrmetastaser.

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen omfattar inte:







engångsbelopp, dels som ett
månadsbelopp under 12 månader.
ersättningsnivå:
Premiumnivå: 320 000 kr
Plusnivå: 240 000 kr
Basnivå: 160 000 kr

tumörer som är pre-maligna eller som endast visar tidiga
maligna förändringar såsom vid cancer in situ.
tumörer i urinblåsan och tjocktarmen som inte växer in i
muscularis (T1 NO MO eller lägre i TNM -klassificeringssystemet) in situ (Tis eller lägre i TNM -klassificeringssystemet)

Försäkringen lämnar inte heller ersättning för:

✓ Ersättning utbetalas dels som ett fast
✓ Total ersättning som utgår utifrån vald

andra typer av hudcancer (inklusive läpp)

!

tumörer som kan förekomma i samband med virus som
förorsakar nedsatt immunförsvar såsom HIV

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?
Försäkringen gäller med en kvalificeringstid på 60 dagar.

Ersättning lämnas inte om du:
! har fått diagnosen cancer, oavsett cancerform, innan du
tecknade försäkringen
eller om du inom de närmaste tre år före tecknandet:
! haft eller fått diagnosen förstadie till cancer oavsett cancerform
! haft eller har cellförändringar, såvida inte utredningen/
behandlingen är avslutad och resultatet var negativt, dvs. inga
kvarstående cellförändringar.

Var gäller försäkringen?
✓ Försäkringen gäller dygnet runt, i hela världen.
Vilka är mina skyldigheter?
När du anmäler en skada måste du lämna så riktiga och fullständiga uppgifter som möjligt och tillse att AIG får ta
del av de handlingar som är av betydelse för rätten till ersättning.

När och hur ska jag betala?
Du kan välja att betala premien månatligen via autogiro, eller helår, halvår eller kvartal via faktura.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbrev. Om försäkringen inte sagts upp förlängs den automatiskt
med ett år i taget. Försäkringen upphör efter det att skadeersättning utgått, eller då försäkrad fyllt 65 år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att kontakta AIG:s kundservice på telefon: 08-506 920 70.
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