




Olycksfallsförsäkringen ger ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada, en 
skada på kroppen som du fått genom en plötslig, oförutsedd och yttre händelse.

Med olycksfallsförsäkringen kan du, utan självrisk, få ersättning för kostnaderna som 
uppstår i samband med olycksfallet. Om olycksfallsskadan blir bestående har du 
möjlighet att få invaliditetsersättning. Försäkringen gäller heltid, dvs. både under 
arbetstid och fritid (dygnet runt). 

Teckningsregler
Olycksfallsförsäkringen kan tecknas för dig, sambo, make, maka eller anställd. 
Den kan tecknas innan fyllda 65 år och gäller längst till och med den månad då den 
försäkrade uppnår slutåldern 70 år. Försäkringen lämnar ingen ersättning för skada 
som uppstått innan försäkringen tecknades. 

" - Tänk på att man kan omfattas av flera olycksfallsförsäkringar – det finns således 
möjlighet att få ersättning från flera olycksfallsförsäkringar när det gäller 
invaliditetsersättning"

Hur tecknar jag försäkringen?
Kontakta oss på Arctic så hjälper vi dig. Telefon: 08 746 05 60.
Förköpsinformation finns att hämta på www.arctic.se/care. 
Försäkringsgivare är Protector Försäkring.

Premie
*20 Pbb - 386 kr per år, 30 Pbb - 531 kr per år eller 40 Pbb- 675 kr per år.
Premien är olika beroende på vilket prisbasbelopp du väljer.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGENS MOMENT 

1   prisbasbelopp 

20 prisbasbelopp* 

20 prisbasbelopp*

Information om Olycksfallsförsäkring 
– personförsäkring som gäller dygnet runt för dig, dina anställda eller exempelvis sambo

Akutersättning
Tandskadekostnader

Merkostnader

Rehabiliteringskostnader

Handikapphjälpmedel

Sjukhusvistelse

Sveda och värk
Krisförsäkring

Dödsfall vid olycka
Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Ekonomisk invalidtet vid olycksfall

FÖRSÄKRINGSBELOPP
Upp till 8 % av prisbasbeloppet 
Enligt villkor
Upp till 3,6 prisbasbelopp 

Upp till 2 prisbasbelopp 

Upp till 2 prisbasbelopp

50 kr per dag
Enligt villkor
Enligt villkor



En allvarlig diagnos förändrar livet, inte bara för dig utan också för dina närmaste. 
I en sådan situation kan det vara skönt med ett ekonomiskt andrum och stöd. 
Diagnosförsäkringen ger dig extra trygghet i form av ett engångsbelopp om du (den försäkrade) 
drabbas av någon av de 20 diagnoser som fastställs i villkoren, exempelvis cancer, stroke, 
hjärtinfarkt, kvarstående men av TBE eller hjärnhinneinflammation.  För samtliga diagnoser som 
försäkringen omfattar hänvisar vi till nästa sida.

Ersättning
Ersättning kan lämnas max tre gånger (tre olika diagnoser). Den betalas ut som 
kontantersättning 30 dagar efter fastställd diagnos. Ersättningen är skattefri.

Teckna diagnosförsäkring
För att teckna försäkringen behöver du fylla i en hälsodeklaration. Kontakta oss 
på Arctic så hjälper vi dig. Telefon: 08 746 05 60, mail: foretag@arctic.se
Försäkringen kan även tecknas för din make/maka, sambo och anställda. 

Villkor och försäkringsgivare
Förköpsinformation och fullständiga villkor finns att hämta på www.arctic.se/care. 
Försäkringsgivare är Protector Försäkring.

Information om Diagnosförsäkring

Premie 18-35 år
180 kr/år

Ersättningsbelopp 2018 
1 Pbb, 45 500 SEK
2 Pbb, 91 000 SEK 300 kr/år

Premie 36-50 år 
300 kr/år
480 kr/år

Premie 51-65 år 
480 kr/år  
780 kr/år

Exempel på ersättning
Anna, 52 år, fick diagnosen bröstcancer 
och beskedet kom som en chock för hela 
familjen. Anna fick 45 500 kr i ersättning 
från sin Diagnosförsäkring vilket gav 
familjen möjlighet att spendera mer tid 
tillsammans under denna svåra tid.

Anna hade betalat en årspremie på 480 kr.

Teckningsregler
3 Tecknas mot hälsodeklaration

3 Slutålder 65 år

3  Under de första 12 månaderna gäller 
inte   försäkringen för besvär eller symtom 
som du har haft före försäkringen började 
gälla, även om diagnosen ställts efter att 
försäkringen trätt i kraft.



Försäkringen omfattar följande diagnoser:
De angivna diagnoskoderna refererar till den svenska versionen av den internationella
statistiska klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem, ICD-10.

1. Cancer C00 - C97, DOS
2. Hjärtinfarkt 121
3.  Stroke 160 -164
4. Motorneuronsjukdom Gl 2.2
5.  Multipel skleros (MS) G35
6. Parkinsons sjukdom G20
7. Kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit)
8. Neuroborrelios
9.  Kvarstående men av TBE - A84

10. Operation av hjärtats kranskärl
11. Operation av förträngning eller aneurysm i aorta
12. Operation av hjärtklaff
13. Upphörande av njurfunktion
14. Organtransplantation
15. HIV/AIDS B20- B23
16. Dövhet
17. Förlust av hand, arm, fot eller ben
18. Blindhet H54.0
19. Förlorad talförmåga
20. Förlamning

För fullständiga villkor besök www.arctic.se/care.



Sjukvårdsförsäkringen ger snabbt tillgång till rådgivning och specialistsjukvård, efter erhållen 
remiss från allmänläkare. Den hjälper också till att förebygga framtida hälsoproblem och kan 
minska sjukfrånvaron. Det ingår även en vårdgaranti. I stället för den allmänna vårdgarantin i 
Sverige som är 90 dagar, är du garanterad att få träffa en specialistläkare inom tre arbetsdagar, 
förutsatt att du fått en remiss. Sjukvårdsförsäkringen finns i två utföranden Bas och Plus.

Teckningsregler
Försäkringen kan tecknas innan fyllda 65 år. Försäkringen gäller till förfallodag efter det att 
den försäkrade har fyllt 67 år. För pluspaketet gäller försäkringen till sista dagen i månaden 
innan den försäkrade fyller 70 år. Förutsättningen för att få teckna en sjukvårdsförsäkring är 
att du är fullt arbetsför vid tecknandet, d.v.s. att du inte är helt eller delvis sjukskriven.
Försäkringen kan även tecknas för din make/maka, sambo och anställda.             

Hur tecknar jag försäkringen?
Kontakta oss på Arctic så hjälper vi dig.
Telefon: 08 746 05 60.
Mail: foretag@arctic.se

BAS MED REMISS PLUS MED REMISS
Vårdgaranti - inom tre arbetsdagar Vårdgaranti - inom tre arbsetsdagar
Vårdrådgivning Vårdrådgivning
Vårdplanering Vårdplanering

Läkarvård Läkarvård
Patientavgifter till högkostnadsskyddet Patientavgifter till högkostnadsskyddet
Sjukhusvård och operation Sjukhusvård och operation
Eftervård/rehabilitering Eftervård/rehabilitering
Resor och logi Resor och logi
Hjälpmedel Hjälpmedel
Psykologstöd Psykologstöd
Hälsoprofil på webben Hälsoprofil på webben

+ Läkemedelskostnader
+ Tandskadekostnader
+ Sjukgymnast, kiropraktor och naprapat

Ålder ÅRSPREMIE BAS
16-35
36-50
51-65

    845 SEK 
1 359 SEK 
2 225 SEK

ÅRSPREMIE PLUS 
1 764 SEK 
2 935 SEK 
5 677 SEK

Information om Sjukvårdsförsäkring 
– ”jag fick träffa specialistläkare redan inom tre dagar”





Arctic Försäkringsförmedlare 
Box 2003, 141 02 Huddinge 
av Finansinspektionen godkänd 
försäkringsförmedlare

Telefon: 08-746 05 60
Mail: foretag@arctic.se
Hemsida: www.arctic.se/care




