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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.aig.se 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen gäller när du blir inskriven på sjukhus till följd av sjukdom eller olycksfall.  

Försäkringen kan tecknas från 18 - 70 års ålder och gäller tills försäkrad fyller 75 år.  

   
Vad ingår i försäkringen? 

 

 Sjukhusvistelse till följd av 
sjukdom och olycksfall 

Om du blir inlagd på sjukhus i minst 24 
timmar till följd av olycksfall eller sjukdom, 
betalar försäkringen ut en ersättning per 
dygn som du är inskriven på sjukhus, upp 
till 365 dygn. 

För barn som omfattats av försäkringen är 
ersättningen 50 % av ersättningen för 
vuxen försäkrad, beroende på vald 
ersättningsnivå. 

 Konvalescens / Sjukskrivning 
Efter en ersättningsbar sjukhusvistelse 
överstigande 3 dygn, betalar försäkringen 
ut en ersättning per dygn som du av 
läkaren blivit sjukskriven i hemmet, upp   
till 28 dagar.  

 Besök av familjemedlem 
Vid sjukhusvistelse överstigande 14 dygn, 
utgår ersättning för rese- och övernatt-
ningskostnader med upp till 1 300 kr per 
dygn under max 6 dygn. Gäller vid besök 
av familjemedlem som bor minst 5 mil från 
sjukhuset där försäkrad är inskriven. 

 Behandling hos fysioterapeut 
Efter en sjukhusvistelse i minst 24 timmar 
utgår ersättning för kostnader för behand-
ling hos fysioterapeut, som läkaren bedömt 
nödvändig.  

Ersättning utgår för maximalt 6 besök, upp 
till 400 kr per behandling. 

 

 

  
   Vad ingår inte i försäkringen? 

         Läs villkoren för fullständig översikt av begränsningar och undantag.  
Försäkringen ersätter inte sjukhusvistelse till följd av skada eller 
sjukdom som har orsakats av eller i samband med:  
 utövande av sport/idrott på professionell nivå  
 utövande av extremsport eller aktiviteter så som motorsport, fridykning på 

större djup än 10 meter eller dykning med andningshjälp på större djup 
än 25 meter, skidåkning offpist, störtloppsåkning eller fartåkning, 
klättringssport såsom bergs- eller väggklättring, luftsport såsom mikroflyg, 
hang- och paragliding, fallskärmshopp, bungyjump, kamp- och 
kontaktsport såsom boxning, brottning, judo eller karate eller annan sport 
eller aktivitet som liknar de ovanstående 

 körning med eller åkning på motorcykel eller liknande vars motor har en 
slagvolym som överstiger 125 kubik 

 självständiga vandrings- eller expeditionsresor utomlands i bergen, 
djungeln, öknen, vildmarken eller andra obebodda områden 

 psykisk ohälsa, psykiatriskt tillstånd, psykos, depression eller psykiatrisk 
vård 

Försäkringen ersätter inte sjukhusvistelse till följd av / i samband med: 
 sjukdom på vilken tecken/symtom visats, eller för vilken påbörjats 

utredning, tester, behandling eller dylika åtgärder, innan försäkringens 
begynnelsedag 

 olycksfall som inträffat innan försäkringens begynnelsedag  
 vård på konvalescenthem, vilo-, sjuk- eller ålderdomshem eller plats för 

rehabilitering 
 förlossning 
 undersökningar, åtgärder eller behandlingar enbart av kosmetiska skäl 

eller för övervikt, eller i samband med fertilitetsbehandling eller 
behandling av sexuell dysfunktion 

 AIDS eller HIV  
 

  
 

   Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker? 
 
 

! Ersättning för sjukhusvistelse till följd av sjukdom gäller med en 
kvalificeringstid på 60 dagar, vilket innebär att ingen ersättning utgår 
om sjukhusvistelsen påbörjats inom 60 dagar efter försäkringens 
begynnelsedag. 

  

Sjukhusvistelseförsäkring  
Faktablad för försäkringsprodukt 
 

Bolag: AIG Europe S.A. Filial i Sverige   Produkt: AIG Sjukhusvistelseförsäkring 
 

http://www.aig.se/
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 Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller dygnet runt, i hela världen. Vid vistelse utanför Sverige gäller den i 12 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. För barn som omfattats av försäkringen gäller den från att 
barnet är 6 månader till 18 år, eller till 23 år om barnet efter fyllda 18 år är folkbokfört hos försäkringstagaren. 

  
 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. 


