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Detta är endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Vänligen ta del av förköpsinformationen och de fullständiga 
villkoren med begränsningar och undantag, på: www.aigdirekt.se 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Försäkringen gäller om du skadas så illa i ett olycksfall att du drabbas av en bestående funktionsnedsättning med en fastställd 
medicinsk invaliditetsgrad över 10 %. Försäkringen kan tecknas för dig och eventuell partner i åldern 18-74 år och gäller tills 
du/ni fyller 75 år. 

   
Vad ingår i försäkringen? 

 Medicinsk invaliditet 

Försäkringen gäller när försäkrad till följd av 
ett olycksfall drabbas av en bestående 
funktionsnedsättning. Olycksfallsskadan 
ska inom tre år från tidpunkten för olycks-
fallet ha medfört en mätbar och fastställd 
medicinsk invaliditetsgrad på minst 10 %.  

Ersättningen beräknas och betalas ut i pro-
portion till den fastställda invaliditetsgraden. 

Maximal ersättning vid 100 % invaliditets-
grad är 500 000 kr.  

  
Vad ingår inte i försäkringen? 

 om försäkrad avlider inom 12 månader från olyckstill-
fället  

 skada som inträffat eller visat symptom före försäkring-
ens tecknande 

 skada vid utövande av motor- eller luftsport, t.ex. mikro-
flyg, hang- och paragliding, fallskärmshopp eller motor-
cross 

 skada vid bergsbestigning eller skidåkning offpist 

 skada vid fridykning på större djup än 10 meter eller 
dykning med andningshjälp på större djup än 25 meter 

 deltagande i eller träning inför deltagande i professionell 
sport 

  
 

Finns det några begränsningar av vad försäkringen 
täcker? 

! Vid skador på kroppsdel eller organ som varit helt eller 
delvis skadad innan olycksfallet, lämnas endast ersättning 
utifrån den ökning av invaliditetsgrad som kan härledas till 
olycksfallet. 

     
 

Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller dygnet runt, i hela världen. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i 6 månader. 

  

 
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? 

Försäkringen börjar gälla dagen efter att din ansökan inkommit till AIG. Datum för när din försäkring börjar gälla 
samt datum för försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbrev. Om försäkringen inte sagts upp förlängs den 
automatiskt med ett år i taget. Försäkringen gäller tills den försäkrade fyller 75 år.  

  

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att kontakta AIGs kundservice på telefon: 08-506 920 70. 

 

Medicinsk Invaliditet till följd av olycksfall 

Faktablad för försäkringsprodukt 
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http://www.aigdirekt.se/vara-forsakringar/

