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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 i ett olycksfall. Försäkringen kan tecknas från 18 - 70 års ålder och gäller tills försäkrad 
fyller 75 år. Du kan välja mellan två nivåer av försäkringen, Guld och Silver, där de lägre beloppen nedan är för 
Silvernivån. 

   
Vad ingår i försäkringen? 

 Medicinsk invaliditet 

Vi betalar ut ett engångsbelopp om den försäkrade 
drabbas av en bestående nedsättning av funktions-
förmågan efter ett olycksfall. Ersättningen beräknas i 
procent av det försäkringsbelopp du har valt och 
bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är.  
Försäkringsbelopp: 500 000 kr resp. 700 000 kr. 

 Dödsfall 

Vi betalar ut ett belopp på 150 000 kr resp. 200 000 kr 
vid dödsfall till följd av olycksfall.  

 Sjukhusvistelse  

Vi ersätter sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar, till 
följd av olycksfall. Vi betalar dels ett engångsbelopp på 
3 000 kr resp. 5 000kr, dels en ersättning per dag som 
försäkrad är inlagd på sjukhus. Dagersättningen är 200 
kr resp. 250 kr, i max 365 dagar. 

 Benbrott 

Vi ersätter benbrott till följd av olycksfall. Ersättningen 
bestäms av hur allvarligt benbrottet är, se tabell i 
villkoret. Max ersättning är 10 000 kr resp. 15 000 kr. 

  
Vad ingår inte i försäkringen? 

 skador som inte uppstått under försäkrings-

perioden (medan försäkringen var i kraft) 

 skador som inte är olycksfall 

 sjukdomar, förslitningar eller överansträngning 

 Smitta genom bakterier, virus eller annat smitt-
ämne, eller förgiftning genom intagande av mat, 
dryck eller överkänslighetsreaktion 

 tandskador 

 skador i samband med sport/idrott på proffsnivå 

 benbrott på fingrar eller tår 

  
 

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker? 

! Ersättningen kan sänkas eller helt utebli om det 
finns ett samband mellan olycksfallsskadan och 
din användning av alkohol, andra berusnings-
medel, narkotika, sömnmedel eller felaktig 
andvändning av läkemedel. 

     
 

Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller dygnet runt, i hela världen. Vid vistelse utanför Sverige gäller den i 1 år.  

  

 
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. 

 

Olycksfallsförsäkring Vuxen 

Faktablad för försäkringsprodukt 
 

Bolag: AIG Europe S.A. Filial i Sverige  Produkt: Olycksfallsförsäkring Vuxen  

 

http://www.aigdirekt.se/vara-forsakringar/

