Tilläggsvillkor 2020-03-01
I Privat vård och ersättning för medicinsk invaliditet efter trafikolycka ingår Privat medicinsk vård,
Vårdgaranti vid ersättningsbar privat vård, Annan
behandling och Ersättning för medicinsk invaliditet.
VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för förare och passagerare i
det försäkrade fordonet. När vi i villkoret skriver du
och dig menar vi samtliga som försäkringen gäller
för.
BEGRÄNSNING
För Privat vård, Vårdgaranti och Annan behandling
gäller försäkringen bara förare och passagerare
som är mellan 16 och 64 år gamla.
VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Det här

Men inte det här

Olycksfall som drabbar dig
till följd av trafik med
försäkrat fordon.

Försämring av hälsotillståndet om denna
försämring enligt
medicinsk erfarenhet
sannolikt skulle ha inträtt
även om olycksfallet inte
inträffat.

Olycksfall, det vill säga
kroppsskada som drabbat
dig ofrivilligt genom
plötslig yttre händelse, ett
utifrån kommande våld
mot kroppen till följd av
trafik med försäkrat
fordon.

MEDICINSK INVALIDITET
HÖGSTA ERSÄTTNINGSBELOPP
Högsta ersättningsbelopp för medicinsk invaliditet
är 600 000 kronor /person.
VAD DU FÅR ERSÄTTNING FÖR
Det här

Men inte det här

Medicinsk invaliditet

Förlust av arbetsförmåga
(ekonomisk invaliditet).

Medicinsk invaliditet är
den fysiska eller psykiska
funktionsnedsättning, som
fastställs oberoende av
ditt yrke, arbetsförhållanden eller fritidsintressen.

Framträdande ärr och andra utseendemässiga
förändringar omvandlas till invaliditetsgrad enligt
den av oss fastställda tabell som gäller vid
utbetalningstillfället.
ERSÄTTNINGENS STORLEK
Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska
invaliditetsgraden. Exempelvis, om den medicinska
invaliditetsgraden är 4 %, och försäkringsbeloppet
600 000 kr, blir försäkringsersättningen
4 % x 600 000 kr = 24.000 kr.
RÄTTEN TILL ERSÄTTNING
Du har rätt till invaliditetsersättning när
olycksfallet medfört bestående nedsättning av
kroppsfunktionen Hänsyn ska tas till behandlingsoch rehabiliteringsmöjligheter.
Om dödsfall inträffar innan medicinsk invaliditet
kan fastställas, bortfaller rätt till ersättning.

PRIVAT VÅRD, VÅRDGARANTI
VID ERSÄTTNINGSBAR SKADA OCH
ANNAN BEHANDLING BEHANDLINGSKOSTNAD.
BEGRÄNSNING
För Privat vård, Vårdgaranti och Annan behandling
gäller försäkringen bara förare och passagerare
som är mellan 16 och 64 år gamla.
FÖRSÄKRINGSBELOPP
Försäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om
högst 2 000 000 kronor per försäkringsfall.
För vissa ersättningar gäller andra begränsningar
enligt beskrivning i respektive ersättningsmoment.
ANSVARSTID
Ansvarstiden för Privat sjukvård är 2 år räknat från
tidpunkten för trafikolyckan.
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Som medicinsk invaliditet
räknas även framträdande
ärr, bestående värk eller
förlust av inre organ och
sinnesfunktion.

HUR INVALIDITETSGRADEN BESTÄMS
Den medicinska invaliditeten fastställs med
ledning av ett medicinskt tabellverk som är
gemensamt för alla försäkringsbolag. Se
www.svenskforsakring.se. Bedömning av invaliditetsgraden görs enligt skadeståndsrättsliga
principer och kan i regel göras tidigast 12 månader
efter olycksfallet.
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VAD DU FÅR ERSÄTTNING FÖR
Det här

Men inte det här

Kostnader och tjänster till
följd av olycksfallsskada
som inträffat till följd av
trafik med försäkrat
fordon.

• behandling som inte
avser förväntat
normalförlopp efter en
olycksfallsskada till följd
av trafik med försäkrat
fordon.

För att få tillgång till privat
vård och Trygg-Hansas
Vårdplanering krävs
utredning och remiss från
läkare.

• behandling av tänder.
• alternativa behandlingsformer som inte vilar på
vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
• sådan försämring av
hälsotillståndet som
enligt medicinsk
erfarenhet beror på
missbruk av alkohol,
narkotika inklusive
narkotikaklassade
läkemedel, andra
berusningsmedel,
sömnmedel, dopingpreparat eller missbruk av
andra läkemedel.
• kostnader som
uppkommer för
Trygg-Hansa när du
uteblir från eller försent
avbokar vårdbesök.
Trygg-Hansa förbehåller
sig rätten att återkräva
kostnaden från dig.

VÅRDGARANTI VID ERSÄTTNINGSBAR
PRIVATVÅRD
Från det att Trygg-Hansa fått nödvändig medicinsk
dokumentation/information garanteras att du vid
ersättningsbart försäkringsfall och när det är
medicinskt motiverat:
• kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar
och

HÖGSTA ERSÄTTNING
Ersättning kan lämnas med 1 500 kr per dag i högst
30 dagar.

PRIVAT VÅRD OCH ANNAN
BEHANDLING
All privat vård ska alltid förmedlas genom
Trygg-Hansas Vårdplanering.
LÄKARVÅRD
Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och
skäliga kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling som utförs av läkare. Ersättningsbar behandling ska i förväg godkännas av
Trygg-Hansa.
OPERATION OCH SJUKHUSVÅRD
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för operationsförberedande undersökning,
operation och sjukhusvård hos den vårdgivare där
det från behandlingssynpunkt är lämpligast. Ersättning lämnas endast för kostnader som godkänts i
förväg av Trygg-Hansa.
RESOR OCH LOGI
Ersättning lämnas för dina nödvändiga och skäliga
rese- och logikostnader i samband med ersättningsbar privat vård. Resekostnader ersätts om
avståndet mellan hemmet och vårdgivaren är
längre än 10 mil enkel resa. En person får medfölja
om Trygg-Hansa bedömer att ett medicinskt behov
finns. Godkännande av kostnader ska i förväg
lämnas av Trygg-Hansa innan resa påbörjas.

Om operation eller annan behandling måste senareläggas av medicinska skäl eller att du inte accepterar tiden för, eller uteblir från, inbokad läkarkonsultation eller inskrivning gäller inte garantin. Garantin
gäller den privatvård som är möjlig att få i Sverige.
För att garantin ska gälla kan den du vara tvungen
att resa till vårdgivare som Trygg-Hansa hänvisar
till. Garantin till specialistläkare avser den första
kontakten i varje ärende och gäller inte om kunden
vid överenskommelse med Trygg-Hansas Vårdplanering själv ska boka in tiden.

ANNAN BEHANDLING
Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och
skäliga kostnader i samband med undersökning,
diagnostisering och behandling. Behandlingskostnad (upp till 10 behandlingstillfällen, totalt max 10
timmar per skadehändelse) för privatvård hos
exempelvis psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast,
naprapat, kiropraktor ersätts under förutsättning
att behandlingen är medicinskt motiverad. I samråd
med Trygg-Hansa kan ersättning i vissa fall istället
lämnas för patientavgift i offentligvården upp till
maximalt ett högkostnadsskydd. Finns samtidigt
behov av behandling hos psykolog lämnas ersättning för ytterligare upp till 10 behandlingstillfällen
(max 10 timmar per försäkringsfall) för privatvård
hos psykolog.

Om vårdgarantin inte uppfylls får du ett engångsbelopp per dag:

Ersättning lämnas endast förkostnader som
godkänts i förväg av Trygg-Hansa.

• tid till inskrivning för vård på privat sjukhus inom
14 arbetsdagar.

• fr o m den 7:e arbetsdagen fram till datum för
specialistläkarkontakt eller
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• fr om den 15:e arbetsdagen fram till datum för
inskrivning för operation eller annan behandling
på privatsjukhus.
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ALLMÄNT

