Olycksfall Senior
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Försäkringsbolag Dina Försäkringar, Sverige
Produkt: Personförsäkring

För- och efterköpsinformation samt fullständiga villkor hittar du på www.dina.se
Vilken typ av försäkring handlar det om?
En olycksfallsförsäkring för vuxna från 56 år. Försäkringen gäller dygnet runt. Den innehåller en rad olika ersättningar, bland annat vid bestående skada men också om du blir inlagd på sjukhus några dagar.

Vad ingår i
försäkringen?
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Kostnader
Akutvårdsersättning
Sjukhusvistelse
Medicinsk invaliditet
Dödsfall


Försäkringsbelopp framgår av din offert
eller ditt försäkringsbrev.

Vad ingår inte i
försäkringen?
Här följer en sammanfattning av de vikti
gaste undantagen i försäkringen.

r 	Olycksfall som inte krävt läkarbehandling

r	Olycksfall vid deltagande i boxning

eller annan kampsport med slag/sparkar samt tävling/träning med motorfordon

r	Olycksfall vid sport, tävling eller trä-

ning som professionell idrottsutövare

Var gäller
försäkringen?

b

 örsäkringen gäller inom Norden för
F
olycksfall (och med vissa begränsningar utanför Norden)

Vilka är mina
skyldigheter?
—	Lämna rätt uppgifter när du tecknar
försäkring
— Betala premien i rätt tid
— Anmäla skada så snart som möjligt
—	Lämna de underlag som behövs för
skadereglering

r	Kostnader, akutvårdsersättning och
sjukhusvistelse utanför Norden

r	Medicinsk invaliditet och dödsfall om
du är utanför Norden i längre än 12
månader

 inns det några begränsningar
F
av vad försäkringen täcker?
Här följer en sammanfattning av de viktigaste begränsningarna i försäkringen.

!	Från 70 års ålder avtrappas försäk-

ringsbeloppet vid medicinsk invaliditet

!	Ersättning lämnas för kläder och

glasögon med högst 25 procent av
basbeloppet

När och hur
ska jag betala?
En nytecknad försäkring ska vara betald
inom 14 dagar. En förnyad försäkring ska
vara betald senast den dag den nya perioden börjar gälla. Du kan välja om du vill
betala försäkringen per månad, halvår eller
helår med e-faktura, bankgirofaktura eller
autogiro.
	
När börjar och slutar
försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla från den dag vi
kommer överens om. Ska försäkringen börja
gälla samma dag gäller den från det klockslag du tecknade försäkringen. Försäkringen
gäller under ett år och förnyas automatiskt.

Hur kan jag
säga upp avtalet?
Du kan när som helst meddela oss att du vill
säga upp försäkringen.
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