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1 Allmänna villkor 
 

1.1 Inledning 
Försäkringsgivare för försäkringen är Euro Accident AB, 

nedan kallat Euro Accident. 

Försäkringsgivaren är det försäkringsbolag som ingått 

försäkringsavtalet och därmed bär försäkringsrisken.  

Styrelsens säte: Danderyd  

Adress: Svärdvägen 3 a  

SE-182 33 Danderyd 

1.2 Definitioner 
Försäkrad är den på vars hälsa försäkringen gäller. 

Försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtal 

med försäkringsgivaren. 

Ägare till samtliga sjukförsäkringar som ingår i 

försäkringsavtalet är försäkringstagaren. 

I detta villkor, Individuell PlanSjuk för Sjöbefäl, är 

Försäkrad och Försäkringstagare samma person, vilket 

innebär att då Försäkrad nämns i det följande avses 

Försäkringstagaren. 

1.3 Försäkringsavtalet 
För försäkringen gäller vad som anges i 

försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet omfattar 

ansökningshandlingarna, försäkringsgivarens vid var 

tid gällande teckningsregler, de allmänna 

försäkringsvillkoren, produktvillkoren och, i 

förekommande fall, annan skriftlig överenskommelse 

mellan parterna. 

Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som 

försäkringstagaren skriftligen eller på annat sätt 

lämnat till Euro Accident.  

Om någon uppgift, som försäkringstagaren lämnat, är 

oriktig eller ofullständig gäller vad som för sådant fall 

stadgas i punkt 1.7.2. 

Anmäld arbetsinkomst och inkomst av 

näringsverksamhet utgör grund för bestämning av det 

försäkringsbelopp som utbetalas med anledning av 

arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller 

olycksfallsskada. Arbetsinkomst och inkomst av 

näringsverksamhet definieras i vid var tid gällande 

teckningsregler.  

 Ändring av villkor och premier 

Försäkringsgivaren har rätt att ändra villkoren under 

försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet har 

förändrats genom ändrad lagstiftning eller annan 

författning, ändrad tillämpning av lag eller annan 

författning eller genom myndighets föreskrift.  

Detsamma gäller om förutsättningarna för avtalet 

förändrats på så sätt att en ändring i villkoren behövs 

av försäkringstekniska skäl, försäkringens art eller om 

en ändring i villkoren är nödvändig på grund av någon 

annan särskild omständighet.  

Premien gäller för ett år i taget och kan ensidigt ändras 

av försäkringsgivaren. 

En ändring i villkoren eller av premien gäller med 

verkan från utgången av den innevarande 

premieperioden eller vid den tidigare tidpunkt som 

följer av lag. Ändringen kan dock tidigast börja gälla en 

månad efter det att försäkringsgivaren genom Euro 

Accident sänt information om de nya villkoren till 

försäkringstagaren. 

1.4 Generella teckningsregler  
Individuell PlanSjuk för sjöbefäl kan tecknas av den 

som är nordisk medborgare (exklusive Island), oavsett 

bostadsort. Lägsta inträdesålder är 16 år och högsta 

inträdesålder är 64 år. 

Försäkringen kan endast tecknas av medlem i 

Sjöbefälsföreningen (SBF). För att teckna försäkringen 

krävs hälsoprövning.  

Maximal ersättningsgrundande inkomst är SEK 750 

000 per år. Grunden för beräkning av 

försäkringsbelopp är den försäkrades arbetsinkomst. 

Teckningsreglerna gäller även för 

konverterad/överlåten privatägd sjukförsäkring. 

 Vidimering av hälsa  

Då hälsoprövning krävs för att teckna Individuell 

PlanSjuk, vidimerar den försäkringssökande själv full 

arbetsförhet i samband med att Särskild 

hälsodeklaration lämnas.  

 Höjningsrätt 

Försäkringsbeloppet får höjas en gång per 

tolvmånadersperiod med maximalt 15 %. 

Förutsättningen för att höjningen ska träda ikraft är att 

den försäkrade är fullt arbetsför vid tillfället för 

höjningen.  

För höjning över 15 % krävs Särskild Hälsodeklaration.  

Försäkringen ska dessutom ha varit i kraft minst ett år 

innan rätten till höjning enligt ovan kan utnyttjas. 



 

 

Euro Accident Sjöbefäl Individuell PlanSjuk Villkor 2015:1 │Allmänna villkor  4/12 

 

Den som, vid höjning av försäkringsbeloppet, inte är 

fullt arbetsför och därmed inte fullt kan utnyttja rätten 

till höjning av försäkringsbeloppet, kan ansöka om det 

högre beloppet när full arbetsförhet åter föreligger.  

Höjning av försäkringsbeloppet gäller från och med det 

datum som angivits i ansökningshandlingarna, under 

förutsättning:  

– att dessa inkommit inom tre månader, räknat 

från höjningens ikraftträdande samt 

– att höjningen, enligt vid var tidpunkt gällande 

teckningsregler, kan beviljas mot full 

arbetsförhet samt 

– att fullständiga ansökningshandlingar inkommit 

till Euro Accident. 

 Ersättningsnivåer 

Nedanstående ersättningsnivåer tillämpas för Euro 

Accidents Individuella PlanSjuk för sjöbefäl: 

Lön 3M karens R-karens 

0-7,5 Pbb 80 % 55 % 

7,5 Pbb – 750 TSEK 80 % 35 % 

 

 Fullt arbetsför 

Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan 

fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från 

arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan 

inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan 

avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, 

aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, 

sjukersättning eller annan ersättning på grund av 

arbetsoförmåga.  

För att vara fullt arbetsför krävs vidare att 

arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att 

lönebidragsanställning eller vilande 

aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande 

ersättning inte är beviljad.  

 Arbetsinkomst  

Med arbetsinkomst avses enligt nedan: 

– fast lön inklusive semestertillägg, (= månadslön x 

12,2), 

– naturaförmåner i form av helt fri kost eller 

bostad, värderade enligt skatteverkets 

anvisningar, 

– provision/rörlig lön*, tantiem och liknande, 

inklusive semestertillägg, 

– ersättning för regelmässigt skiftarbete, 

förskjuten arbetstid, jourtid eller 

beredskapsarbete inklusive semestertillägg, 

– bilförmån, dock intygande att bilförmånen dras in 

vid långtidssjukskrivning. 

*Vid sjukersättning som baseras på provision/rörlig 

lön, för företagsägd försäkring, tar Euro Accident 

hänsyn till genomsnittet de senaste tre åren. För 

beräkning av försäkringsbar arbetsinkomst, om 

anställning varat kortare tid än tre år, kontakta Euro 

Accident. Egna företagare har inte rätt att basera sin 

sjukersättning på provision/rörlig lön. 

Möjlighet finns att anmäla sig till en lön inom 

intervallen SEK 300 000, SEK 500 000 eller SEK 750 

000 vilket är maximal ersättning. Om den försäkrade 

anmäler sig till ett lägre belopp än den aktuella lönen 

sker ersättning utifrån den nivån. 

1.5 Försäkringstiden 

 Försäkringens ikraftträdande 

Om inte senare tidpunkt angetts i 

ansökningshandlingarna börjar försäkringen gälla 

dagen efter den dag då ansökan gjordes till Euro 

Accident under förutsättning att: 

– försäkringen, enligt vid var tidpunkt gällande 

teckningsregler, kan beviljas mot godkänd 

hälsoprövning, 

– fullständiga ansökningshandlingar inkommit till 

Euro Accident. 

 Försäkringens upphörande  

Individuell PlanSjuk gäller längst till och med utgången 

av den månad den försäkrade fyller 65 år.  

Försäkringen upphör dessförinnan att gälla då: 

– den försäkrade uppnår den avtalade 

pensionsåldern eller 

– försäkringstagaren sagt upp försäkringsavtalet. 

1.6 Premie 

 Premieberäkning 

Premien bestäms vid försäkringens ikraftträdande. 

Premier för senare premieperiod beräknas för varje 

kalenderår på grundval av den försäkrades ålder, 

gällande försäkringsbelopp och Euro Accidents då 

gällande premietariff.  

 Premiebetalning 

Premien ska betalas på den i fakturan, eller på annat 

sätt, angivna förfallodagen. Premien kan aviseras 

genom annan för försäkringsgivarens räkning.  

Premien ska betalas via autogiro via Svensk bank eller 

via en årsfaktura. 

Betalas inte premien i rätt tid har försäkringsgivaren 

rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får 

verkan 14 dagar efter den dag då den skickades från 

försäkringsgivaren eller annan som försäkringsgivaren 
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anlitar. Försäkringen upphör att gälla om premien inte 

betalas inom denna frist.  

Har en uppsägning fått verkan, och avser dröjsmålet 

inte första premien för försäkringen, har 

försäkringstagaren rätt att återuppliva försäkringen till 

sin tidigare omfattning om utestående premiebelopp 

betalas inom 90 dagar från den dag uppsägningen fått 

verkan.  

1.7 Allmänna begränsningar 

 Upplysningsplikt 

Försäkringstagaren är skyldig att på begäran lämna 

upplysningar som kan ha betydelse för om försäkring 

ska meddelas, utvidgas eller förnyas. Samma 

skyldighet gäller i samband med skadereglering. 

Det åligger försäkringstagaren att utan dröjsmål 

anmäla följande till Euro Accident: 

– uppgift om arbetsinkomst/inkomst av 

näringsverksamhet, 

– uppgift om förändrad arbetsinkomst/inkomst av 

näringsverksamhet, 

– uppgift om anställnings upphörande, 

– uppgift om arbetsoförmåga samt  

– uppgift om annan förändring som kan påverka 

försäkringsskyddet. 

 Oriktig eller ofullständig uppgift 

Om någon uppgift, som försäkringstagaren lämnat, är 

oriktig eller ofullständig gäller vad som för sådant fall 

stadgas i försäkringsavtalslagen.  

Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan 

det medföra att försäkringen helt eller delvis inte 

gäller.  

Försäkringsavtalet kan förklaras ogiltigt eller 

försäkringsskyddet kan komma att minskas till den 

nivå och omfattning det skulle ha haft med hänsyn till 

gjorda inbetalningar om riktiga och fullständiga 

uppgifter lämnats. Inbetald premie för förfluten tid 

återbetalas inte. 

Om försäkringstagaren lämnar en oriktig uppgift om 

arbetsinkomst/inkomst av näringsverksamhet eller 

sjukförmåner gäller även vad som stadgats under 

punkt 2.14 i produktvillkoren.  

 Uppsåt och grov oaktsamhet  

Försäkringen gäller inte för nedsatt arbetsförmåga 

som den försäkrade uppsåtligen har framkallat. Om 

den nedsatta arbetsförmågan beror på grov 

oaktsamhet av den försäkrade kan ersättningen sättas 

ned efter vad som är skäligt. 

 Brottslig handling och påverkan av 

alkohol 

Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga orsakad av 

att den försäkrade:  

– utfört eller medverkat till brottslig handling som 

enligt svensk lag kan leda till fängelse,  

– missbrukat alkohol eller andra berusningsmedel, 

sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av 

användning av läkemedel på felaktigt sätt.  

Ovanstående begränsning gäller inte om den 

försäkrade ännu inte fyllt 18 år. 

 Force Majeure 

Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om 

bedömning av rätten till försäkring, skadeutredning 

eller betalning av ersättning fördröjs eller omöjliggörs 

på grund av krig, krigsliknande händelser, 

inbördeskrig, revolution, uppror, på grund av 

myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller 

liknande händelse eller på grund av naturkatastrof.  

 Undantag avseende krig, terrorism och 

massförstörelse 

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som helt 

eller delvis, direkt eller indirekt, orsakats av, eller är en 

följd av, eller som förvärrats av: 

– krig, fientligheter eller krigsliknande handling 

(oavsett om krig har förklarats eller ej), 

– invasion, 

– fientlig handling av fiende av annan nationalitet 

än den försäkrade eller fientlig handling av 

fiende främmande gentemot det land i eller över 

vilket handlingen äger rum, 

– inbördeskrig, 

– upplopp, 

– uppror, 

– revolt, 

– revolution, 

– störtande av legalt instiftad regering, 

– civilt upplopp som antar proportioner liknande 

revolt eller som resulterar i revolt, 

– militärt övertagande eller tillskansad makt, 

– explosion av vapen som används i krig, 

– användande av kärn-, kemiska eller biologiska 

massförstörelsevapen hur dessa än sprids eller 

kombineras, 

– mord eller angrepp som utom allt tvivel är 

begånget av främmande makt oavsett om krig 

har förklarats mot nationen eller inte samt 

– terroristhandling.  

Med terroristhandling avses handling genomförd av en 

person, eller grupp av personer med politiska, 

religiösa, ideologiska eller liknande syften med avsikt 

att påverka regeringar eller att försätta allmänheten 

eller delar av allmänheten i fara. Terroristhandling kan 

inkludera men inte begränsas till det faktiska 
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användandet av makt eller våld eller hot om sådant. 

Förövarna kan antingen agera individuellt eller på 

uppdrag av eller i samarbete med annan organisation 

eller regering. 

Försäkringen gäller dock för upp till fem drabbade 

försäkringstagare per skadetillfälle om 

terroristhandlingen sker utanför Sverige och 

försäkringsfallet uppstått inom tolv månader från 

terroristhandlingen. 

Med användande av kärnmassförstörelsevapen avses 

explosivt kärnvapen eller anordning eller avgivande, 

avlossande, spridande, utsläppande, läckande av 

klyvbar materia som sprider radioaktivitet tillräckligt 

för att orsaka arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall 

hos djur eller människor. 

Med användande av kemiska massförstörelsevapen 

avses avgivande, avlossande, spridande, utsläppande, 

läckande av fast, flytande eller gasformig materia som 

kan orsaka arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall 

hos djur eller människor. 

Med användande av biologiska massförstörelsevapen 

avses avgivande, avlossande, spridande, utsläppande, 

läckande av sjukdomsalstrande mikroorganism 

och/eller biologiskt framtaget toxin, inkluderande 

genetiskt modifierade organismer eller toxin som är 

syntetiskt framtaget och som kan orsaka 

arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall hos djur eller 

människor. 

Försäkringen omfattar inte heller åtgärd som vidtas för 

att kontrollera, förhindra eller kuva en eller flera av 

handlingarna enligt ovan. 

I händelse av att någon del av detta undantag är utan 

laga kraft eller inte genomförbart ska allt i övrigt förbli 

oförändrat. 

 Atomkärnprocess 

Försäkringen gäller inte vid sjukdom eller 

olycksfallsskada som direkt eller indirekt orsakats av 

atomkärnprocess 

 Undantag avseende idrott  

Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga orsakad av 

att den försäkrade deltagit i idrottsverksamhet som 

inte kan anses som motions- eller fritidssysselsättning 

i normal omfattning eller intensitet. Exempel på sådan 

idrottsverksamhet är: 

– utövande av idrott där den försäkrade har 

uppburit inkomst på grund av idrotten (bidrag 

från sponsorer jämställs med inkomst) med ett 

belopp som överstiger ett (1) prisbasbelopp per 

år, 

– utövande av elitidrott, det vill säga idrott på 

mästerskapsnivå, nationellt eller internationellt 

och den träningsverksamhet som erfordras för 

detta (med mästerskapsnivå avses division 2 

eller högre), 

– deltagande i tävling eller träning vid 

idrottsgymnasium, folkhögskola, högskola eller 

annan liknande utbildning med idrottsinriktning. 

 Undantag avseende riskfylld 

verksamhet 

Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga orsakad av 

att den försäkrade deltagit i äventyrs-, expeditions- 

eller annan riskfylld sysselsättning såsom: 

– utövande av kampsport, boxning, karate, 

thaiboxning, kickboxning eller liknande 

aktiviteter, 

– stuntman, luftakrobat eller i liknande 

verksamheter, 

– utövande av bergsklättring, fallskärmshoppning, 

bungyjump, segelflygning, ballongflygning, 

drakflygning, extremskidåkning (skidåkning 

utanför markerade pister), klippklättring 

(inklusive på snö och is) eller deltagande i 

expeditioner av liknande ”äventyrskaraktär”, 

– utövande av motorsport, 

– flygning, annat än i egenskap av passagerare i 

licensierat flermotorigt flygplan drivet av ett 

kommersiellt flygbolag som står under statlig 

kontroll.  

1.8 Allmänna riktlinjer  

 Åtgärder för utbetalning 

Försäkringsfall ska anmälas till försäkringsgivaren via 

Euro Accident snarast möjligt efter sjukperiodens 

början. Vid anmälan ska ett läkarutlåtande bifogas. Av 

läkarutlåtandet ska läkarens bedömning av den 

försäkrades arbetsförmåga framgå. 

Befinner sig den försäkrade utanför Norden och 

drabbas av arbetsoförmåga ger försäkringen rätt till 

ersättning endast om den försäkrade återvänder till 

Sverige för att fastställa sjukskrivningsgraden av Euro 

Accident anlitad läkare. Euro Accident kan på begäran 

pröva om sådan undersökning kan ske på 

vistelseorten i stället för i Sverige. 

Om Försäkringskassan har beslutat att bevilja, ändra 

eller upphäva den försäkrades rätt till 

aktivitetsersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad 

sjukersättning, ska beslutet omedelbart skickas in till 

Euro Accident. 

Medgivande för försäkringsgivaren, Euro Accident, 

eller de företag som försäkringsgivaren genom Euro 

Accident anlitar för skadereglering, assistans eller 

sjukvårdsupplysning, att för bedömning av sin 

ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, 

annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller 

annan försäkringsinrättning ska lämnas om 
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försäkringsgivaren, Euro Accident eller annan begär 

detta. 

Förutsättning för rätt till ersättning är att den 

försäkrade under sjukperioden står under fortlöpande 

läkartillsyn och iakttar läkares föreskrifter samt följer 

Euro Accidents, i samråd med läkare, lämnade 

anvisningar. 

För att fastställa rätten till ersättning kan Euro 

Accident kräva att den försäkrade infinner sig till 

undersökning hos särskild anvisad läkare i Sverige. 

 Tidpunkt för utbetalning och 

räntebestämmelser 

Sedan rätt till ersättning uppkommit, och när den 

försäkrade fullgjort de åtgärder som angivits för 

utbetalning samt lagt fram den utredning som skäligen 

kan begäras för att fastställa försäkringsgivarens 

betalningsskyldighet, ska utbetalning ske senast en 

månad därefter. 

Sker utbetalning senare, betalas dröjsmålsränta till 

den försäkrade enligt räntelagen. Härutöver ansvarar 

försäkringsgivaren eller Euro Accident inte för förlust 

som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall 

skapar fördröjd utbetalning. 

Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på 

omständigheter i punkt 1.7.5. 

 Preskription 

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning 

måste anmäla detta till Euro Accident inom tre år efter 

att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras 

gällande, och i varje fall inom tio år från det att 

anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går 

rätten till ersättning förlorad.  

Har anspråk framställts till Euro Accident inom denna 

tid, är fristen enligt första meningen sex månader från 

det att Euro Accident meddelat sitt slutliga 

ställningstagande till anspråket. 

1.9 Information 

 Behandling av personuppgifter  

Som personuppgiftsansvarig behandlar Euro Accident 

personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de 

försäkringar och tjänster som vi har kommit överens 

om och för andra ändamål som att till exempel följa 

lagar och andra regler. För detaljerad information om 

personuppgiftsbehandlingen, vänligen läs vidare i Euro 

Accidents integritetspolicy som finns på 

euroaccident.se eller kontakta Euro Accident. 

Integritetspolicyn, innehåller bland annat information 

om hur Euro Accident samlar in och använder dina 

personuppgifter men även information om dina 

rättigheter i samband med behandlingen av 

personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, 

dataportabilitet, rätten att bli glömd och göra 

invändningar etc.   

 Prövning av beslut i försäkringsärende 

Om den försäkrade är missnöjd med Euro Accidents 

beslut i ett försäkringsärende ska i första hand 

omprövning av beslutet begäras hos Euro Accident. 

Begäran ska sändas till den handläggare som beslutat 

i ärendet eller till handläggarens närmaste chef.  

Euro Accidents prövningsnämnd  

Slutligt beslut i ett försäkringsärende kan prövas av 

Euro Accidents prövningsnämnd. Nämnden består av 

en utomstående expert med lång erfarenhet från 

personskadeområdet, en jurist samt Euro Accidents 

skade- respektive riskbedömningschef. 

Är den försäkrade trots detta missnöjd kan den 

försäkrade vända sig till: 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

Box 174 

101 23 Stockholm, 

Telefonnummer: 08-508 860 00 

Besöksadress: Teknologgatan 8 C, Stockholm  

ARN prövar inte ärenden som rör medicinska frågor, 

där särskild medicinsk kunskap krävs.  

Sådana ärenden prövas istället av: 

Personförsäkringsnämnden (PFN) 

Box 24067 

104 50 Stockholm 

Telefonnummer: 08-522 787 20 

Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm 

För kostnadsfri rådgivning kontakta: 

Konsumenternas försäkringsbyrå (KFB) 

Box 24215 

104 51 Stockholm 

Telefonnummer: 0200-22 58 00 

Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm 

Tvist med anledning av försäkringsavtalet prövas av 

svensk domstol, i första hand vid tingsrätt, och med 

tillämpning av svensk lag. Påkallan måste ske inom 

viss tid. Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av 

försäkringen. 

 Skadeanmälningsregister 

Euro Accident äger rätt att, i ett för 

försäkringsbranschen gemensamt 

skadeanmälningsregister (GSR), registrera anmälda 

skador uppkomna i denna försäkring. Registret 

används endast i samband med skadereglering. 
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Personuppgiftsansvarig för GSR är  

Försäkringsförbundet,  

Karlavägen 108 

Box 24043 

104 50 Stockholm 
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2 Individuell PlanSjuk 
 

2.1 Inledning   
Individuell PlanSjuk för Sjöbefäl tillhör  

skattekategori K.  

K-klassad sjukförsäkring är fri från inkomstskatt enligt 

inkomstskattelagen.  

2.2 Omfattning 
Individuell PlanSjuk utbetalar fortlöpande ersättning 

vid arbetsoförmåga efter de fastställda karenstider 

som framgår av försäkringsavtalet. 

2.3 Rätt till ersättning 
Rätt till ersättning föreligger, om den försäkrade på 

grund av sjukdom eller olycksfallsskada blir helt 

arbetsoförmögen eller får arbetsförmågan nedsatt till 

minst 25 procent, för den tid sjukperioden varar utöver 

karenstiden. Med sjukperiod avses den tid 

arbetsoförmågan varar utan avbrott under 

försäkringstiden. 

En nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 

procent ger rätt till ersättning med så stor del av 

försäkringsbeloppet som motsvarar nedsättningen. 

2.4 Bedömning av arbetsförmågan 
Euro Accident bedömer omfattningen av 

arbetsoförmågan utifrån den minskning av 

arbetsförmågan som kan anses vara orsakad av 

objektivt fastställbara symptom och 

funktionsnedsättningar. Vid denna bedömning beaktar 

Euro Accident om den försäkrade kan förvärvsarbeta. 

Euro Accident anser inte att det föreligger 

arbetsoförmåga, om den försäkrade kan utföra något 

slag av arbete som man kan begära av denne med 

hänsyn till ålder, tidigare utbildning och verksamhet, 

omskolning eller annan liknande åtgärd och 

bosättningsförhållanden. 

Förutsättning för rätt till ersättning är att den 

försäkrade under sjukperioden står under fortlöpande 

läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter samt följer 

de anvisningar som Euro Accident ger efter samråd 

med läkare. 

2.5 Begränsningar 
Rätten till ersättning föreligger endast för tid efter den 

försäkrades 16-årsdag och tid före utgången av den 

månad den försäkrade fyller 65 år.  

Rätten till ersättning upphör alltid vid den avtalade 

pensionsåldern. 

2.6 Karenstid 
Karenstid är den tid sjukperioden måste pågå innan 

rätten till ersättning inträder. Med sjukperiod avses 

den tid arbetsoförmåga varar utan avbrott under 

försäkringstiden. Av försäkringshandlingarna framgår 

vilken karenstid som gäller för försäkringsavtalet. 

Fast karenstid tillämpas när den försäkrades 

arbetsoförmåga, enligt Euro Accidents bedömning, är 

tidsbegränsat nedsatt. 

Rörlig karenstid (R-karens) tillämpas efter sjukperiod 

som pågått intill dess att Euro Accident bedömer att 

den försäkrade på grund av sjukdom eller 

olycksfallsskada har fått sin rätt till arbetsoförmåga 

permanent nedsatt. 

 Förkortad karenstid 

Blir den försäkrade, inom tolv månader från en 

sjukperiods slut, åter arbetsoförmögen med minst 25 

procent, förkortas karenstiden för den nya 

sjukperioden, om denna varar längre tid än två veckor, 

med den sammanlagda tiden av de sjukperioder som 

pågått mer än två veckor och helt eller delvis ligger 

inom de tolv månaderna. 

2.7 Karenstid – särskilda 

diagnoser 
Om arbetsoförmågan beror på: 

– allergi, 

– rygg-, led- eller muskelbesvär som ej kan påvisas 

vara orsakad av ett olycksfall, 

– fibromyalgi eller 

– kroniska smärttillstånd., 

krävs, för utbetalning från försäkringen, att den ska ha 

varit gällande utan avbrott hos Euro Accident eller hos 

annan försäkringsgivare under minst 24 månader 

innan sjukdomen blivit aktuell. Det krävs också att den 

försäkrade under den sammanhängande tiden om 24 

månader inte insjuknat i någon av de ovan nämnda 

sjukdomarna/besvären.  

Om den försäkrade insjuknat i någon av ovanstående 

sjukdomar/besvär under de första 24 månaderna, 

krävs att den försäkrade varit besvärsfri i mer än 36 

månader från det senaste sjukdomstillfället, för att 

utbetalning ska kunna ske.  

Därefter föreligger ingen begränsning i rätten till 

ersättning vid nedsatt arbetsförmåga enligt ovan.  
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2.8 Psykisk eller stressrelaterad 

sjukdom 
Försäkringen omfattar inte arbetsoförmåga orsakad av 

psykisk- eller stressrelaterad sjukdom eller tillstånd. 

Exempel härpå är utbrändhet, psykisk insufficiens, 

trötthet och koncentrationsproblem. 

Begränsning avseende psykisk- och stressrelaterad 

sjukdom är inte tillämplig om:  

– försäkringen har varit gällande utan avbrott hos 

Euro Accident eller hos annan försäkringsgivare 

under minst 24 månader innan sjukdomen 

inträffade och den försäkrade varit oavbrutet fullt 

arbetsför under samma period eller  

– den försäkrade insjuknat i någon av 

ovanstående sjukdomar/besvär under de första 

24 månaderna, därefter tillfrisknat och varit 

besvärsfri i mer än 24 månader från det senaste 

sjukdomstillfället.  

2.9 Ersättningsnivåer 
Av försäkringsavtalet framgår vilken ersättningsnivå 

som gäller för den försäkrade.  

2.10 Höjning av försäkringsbeloppet 
Rätten till höjning av försäkringsbeloppet kan variera 

under försäkringstiden och regleras i vid var tid 

gällande teckningsregler. 

2.11 Indextillägg 
När en sjukperiod pågått oavbrutet i tolv månader höjs 

ersättningsbeloppet, om prisbasbeloppet höjts sedan 

sjukperioden påbörjats. Ersättningsbeloppet höjs med 

samma procentsats som prisbasbeloppet ändrats, 

dock högst med tio procent. Till grund för höjningen 

ligger prisbasbeloppet för det aktuella kalenderåret 

jämfört med prisbasbeloppet föregående år. 

2.12 Sammanläggning av 

sjukperioder 
Om en ny sjukperiod börjar inom tolv månader efter 

utgången av en sjukperiod, som i sin tur varar längre 

tid än tolv månader, tillämpas reglerna om indextillägg 

som om de två sjukperioderna pågått i oavbruten följd.  

Om försäkringsbeloppet, sedan närmast föregående 

sjukperiod höjts, enligt punkt 2.10, ska 

sammanläggning inte ske. 

När försäkrad inte längre har nedsatt arbetsförmåga 

med minst 25 procent upphör utbetalning och 

försäkringsbeloppet återgår till det belopp som 

framgår av försäkringsavtalet. 

2.13 Premiebefrielse 
Försäkringen ger rätt till premiebefrielse, avseende 

den avtalade och faktiskt erlagda premien för 

Individuell PlanSjuk. Premiebefrielse ges för den tid 

sjukperioden varar utöver vald karenstid till så stor del 

av premien som arbetsförmågan är nedsatt. 

Arbetsförmågan måste vara nedsatt med minst 25 

procent.  

2.14 Överförsäkring 
En sjukförsäkring avser att kompensera bortfall av 

arbetsinkomst/inkomst av näringsverksamhet vid 

arbetsoförmåga. Överförsäkring innebär att den 

försäkrades sammanlagda sjukförmåner i förhållande 

till arbetsinkomsten/inkomsten av näringsverksamhet 

är större än vad försäkringsgivaren genom Euro 

Accident vid var tid skulle bevilja vid tecknandet av en 

ny försäkring med hänsyn till den försäkrades 

arbetsinkomst, inkomst av näringsverksamhet och 

sjukförmåner. Som sjukförmån räknas sjuklön, 

sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning enligt lagen 

om allmän försäkring samt ersättning från annan 

sjukförsäkring eller annan liknande ersättning.  

Om det under försäkringstiden framkommer att den 

försäkrade är överförsäkrad, har försäkringsgivaren 

rätt att sätta ned försäkringsbeloppet för att undvika 

överförsäkring. Försäkringsbeloppet kan även sättas 

ned under pågående sjukperiod. 

Ett beslut om nedsättning av försäkringsbeloppet 

gäller från och med det datum försäkringsgivaren 

genom Euro Accident skickat meddelande om 

beslutet. 

Om försäkringsbeloppet sätts ned, anpassas premien 

till det nya försäkringsbeloppet vid samma tidpunkt 

som beslutet om nedsättning börjat gälla. Premier som 

har betalats under försäkringstiden återbetalas inte. 

2.15 Giltighet i utlandet 
Försäkringen gäller oavsett vistelseort. Befinner sig 

den försäkrade utanför Norden och drabbas av 

arbetsoförmåga ger försäkringen rätt till ersättning 

endast om den försäkrade återvänder till Sverige för 

att fastställa sjukskrivningsgraden av Euro Accident 

anlitad läkare. Euro Accident har rätt att föreskriva att 

sådan undersökning sker på vistelseorten. 

 Vistelse utanför Norden under 

pågående sjukperiod 

Lämnar den försäkrade Sverige under pågående 

sjukperiod för vistelse utanför Norden ger försäkringen 

rätt till ersättning för arbetsoförmåga endast i den mån 

och för den tid en, före avresan, företagen 

läkarundersökning, av Euro Accident anvisad läkare, 

ger underlag för bedömning av den fortsatta 

arbetsoförmågan.
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