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Vilken omfattning din försäkring har framgår av försäkrings-

brevet. De skadehändelser som försäkringen omfattar hittar 

du under följande moment i villkoret:

YoungLiving Base

Baspaketet består av fyra olika delar som kallas Stuff, Travel, 

Rights och Accident och innehåller alltid följande skydd:

Lösegendom (Stuff)

Reseskydd (Travel)

Ansvarsskydd, Rättsskydd, Överfallsskydd (Rights)

Olycksfallsförsäkring (Accident)

Har du tecknat någon av tilläggsförsäkringarna ska du också 

läsa följande moment:

YoungLiving More

Utökat lösegendomsskydd (More Stuff)

Utökat reseskydd (More Travel)

Sporttillägg (More Sport)

Sjuk- och Olycksfallstillägg (More Health)

Bostadsrätt

Bostadsrättstillägg

Vid redogörelse av ersättningsbara skadehändelser finns ock-

så undantag, begränsningar och säkerhetsföreskrifter. Säker-

hetsföreskrifter är regler som beskriver hur du ska handha din 

egendom. Om du inte följer reglerna riskerar du att inte få 

full ersättning för din skada. Generella säkerhetsföreskrifter 

finns i punkt 14, och för vissa skadehändelser finns dessutom 

särskilda säkerhetsföreskrifter som anges under respektive 

skadehändelse.
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Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för 

upp till två personer som du har valt att medförsäkra. För att 

teckna YoungLiving måste du vara folkbokförd i Sverige. De 

personer som är medförsäkrade ska dessutom vara folkbok-

förda på försäkringsstället och inskrivna i försäkringsbrevet. 

Försäkringen grundar sig på de uppgifter (t.ex. vem som är 

försäkrad, försäkringsställe, yrke/riskgrupp) som anges i för-

säkringsbrevet.

Försäkringen gäller för försäkringstagare och medförsäkrade 

som är mellan 16 och 28 år. Moderna Försäkringar har rätt 

att säga upp YoungLiving-försäkringen vid huvudförfallodagen 

efter att försäkringstagaren har fyllt 29 år. 

Har du som försäkringstagare eller medförsäkrad, som anges i 

försäkringsbrevet, eget barn omfattas det automatiskt av alla 

delar i YoungLiving utom Accident och tilläggsförsäkringarna 

More Health och More Sport. Har du eget barn som inte är 

folkbokfört på samma adress som du gäller försäkringen för 

barnet under den tid det vistas hos dig om ersättning inte kan 

fås från annan försäkring.

Om du tecknar tilläggsförsäkringarna More Stuff eller More 

Travel så ingår de medförsäkrade automatiskt. More Health 

och More Sport tecknas separat för varje person.

När vi i fortsättningen skriver “du”, ”dig” och ”din/ditt” 

innefattas samtliga personer som försäkringen gäller för.

Försäkringen gäller inom hela Norden. Om du bor eller reser 

utanför Norden gäller vissa delar av försäkringen med särskilda 

villkor:

annan plats inom EU under hela försäkringstiden, eller om du 

bor någon annanstans i upp till ett år.

världen, men resan får vara högst 45 dagar lång. 

säkringen för dig endast i egenskap av resenär.

Vid längre vistelse utanför Norden eller EU gäller för-

säkringen endast efter skriftligt avtal med Moderna Försäkring-

ar.

Vistelse utanför Norden eller EU anses inte avbruten genom 

tillfälliga uppehåll i Norden eller EU för läkarbesök, sjukhus-

vård, tjänsteresa, semester eller liknande.

Om du flyttar räknas både din gamla och nya bostad 

som försäkringsställe i längst 45 dagar från flyttdatum. 

Förutsättningen för detta är att även den nya bostaden 

försäkras hos Moderna Försäkringar. För att försäkringen för 

den gamla bostaden ska gälla måste du fortfarande ha kon-

trakt på/äga bostaden.

1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 2. VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 3. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
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Försäkrad egendom Högsta ersättningsbelopp

Pengar (även kontantkort utan kod)

I bil, husvagn, husbil, tält eller båt varav

- stöldbegärlig egendom (täcks inte vid stöld ur tält)

I annan lokal/på annan plats än det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet 

varav

- stöldbegärlig egendom som du medför utanför bostaden

- tvätt i tvättstuga om gärningsmannen inte brutit sig in med våld

Värdehandlingar

Per cykel inklusive fast monterad utrustning*

Golfutrustning*

Mynt-, sedel- och frimärkssamling (av numismatiskt/filatelistiskt värde)

Lösöre som används för annat än privat bruk

Av- eller omonterade delar till fordon/farkost

Garage, brygga och uthus på annans mark

Fast inredning i hyresrättslägenhet inklusive radio- och TV-antenn samt inglasad 

balkong/altan

50 000 kronor

30 000 kronor

3 000 kronor

3 000 kronor

3 000 kronor

3 000 kronor

10 000 kronor

15 000 kronor

10 000 kronor

30 000 kronor

5 000 kronor

60 000 kronor

60 000 kronor

3 000 kronor

* Fullvärdesförsäkrad när egendom förvaras i låst bostad.

4.4 EGENDOM SOM INTE ÄR FÖRSÄKRAD
1. Fordon och farkoster

- motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon, skepp,  

vattenskoter, svävare, hydrokopter och luftfartyg samt de-

lar och utrustning till sådana fordon eller vatten-/luftfartyg. 

Dock gäller försäkringen för paddelkanot och kajak samt för 

trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt. Likaså 

gäller försäkringen för av- eller omonterade delar eller utrust-

ning till fordon och farkoster om de inte kan försäkras på annat 

sätt.

- båtar, skepp, andra farkoster, vind- och kitesurfingbräda. Om 

4.1 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Vilken maxersättning och omfattning din försäkring har 

framgår av ditt försäkringsbrev. Här nedan anges vilken eg-

endom som försäkringen omfattar. För försäkrade skadehän-

delser - se punkt 4.6 och framåt.

4.2 EGENDOM SOM ÄR FÖRSÄKRAD
Här anges vilken lösegendom som försäkringen omfattar.

- lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett 

för privat bruk

- lösöre som du äger och som du använder för annat än privat 

bruk och som inte kan ersättas genom annan försäkring

- pengar och värdehandlingar som du äger

- djur som man normalt har i bostadslägenhet vid brand enligt 

punkt 4.6.A.1 och vid stöld och skadegörelse i bostad enligt 

punkt 4.6.D.1 (endast genom inbrott)

- fast inredning som du äger i hyresrättslägenhet inklusive 

egen fastmonterad radio- och TV-antenn utomhus (även 

parabol) vid skada som är ersättningsbar enligt punkt 4.6. A-D 

och som inte kan ersättas från annat håll. Försäkringen gäller 

även för skada på glasruta i inglasad balkong/altan.

- garage, brygga och uthus som du ensam äger, som är avsedd 

för privat ändamål och som står på annans mark. Försäkrin-

gen gäller dock bara vid brand enligt punkt 4.6.A samt jords-

kalv, jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott enligt 

punkt 4.6. C.

4.3 HÖGSTA FÖRSÄKRINGSVÄRDE
Högsta ersättningsbelopp per skada är 500 000 kr. Viss eg-

endom har ett högsta ersättningsbelopp vilket framgår av ta-

bellen till höger.

Cykel och golfutrustning är däremot fullvärdesförsäkrad när 

den förvaras i låst bostadsutrymme. Vid fullvärde gäller ing-

en beloppsbegränsning för ersättning utan egendomen är 

försäkrad till det värde den faktiskt har.

du har tecknat tilläggsförsäkringen More Sport se dock punkt 

10.

2. Övrigt

- förlust pga. att någon utan din tillåtelse använt kontokort, 

bankkort, checkar eller liknande

- egendom som du enligt svensk lag inte har rätt att äga eller 

använda.

4. STUFF- EGENDOMSSKYDD
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- ledningssystem för vatten, värme eller avlopp, även invändiga 

stuprör som uppfyller de krav som ställs på avloppsledning

- anordning ansluten till sådant system (t.ex. tvättställ, 

värmepanna)

- badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme 

inomhus som har golvbrunn och som är byggt enligt den 

byggnorm och de branschregler som gällde vid byggnads- eller 

installationstillfället

- kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen

- akvarium

- vattensäng

- brandsläckare.

B.2 Försäkringen gäller inte för

Skada

- genom utströmning från dränerings- eller dagvattensystem, 

tak, takavlopp, takränna, utvändigt stuprör, ventilations- eller 

rökkanal

- genom att vatten (oberoende av orsak) vid regn, snösmält-

ning eller genom att högvatten trängt upp ur avloppsledning 

eller anslutning till denna (t.ex. handfat). Se dock punkt 4.6.C.

- på den installation eller det föremål som läckt.

- på det ytskikt inklusive tätskikt och dess anslutning till in-

stallationer eller övriga byggnadsdelar genom vilket läckage 

uppstått. Vid läckage genom yt- och tätskikt ser vi hela våt-

utrymmet (väggar och golv) som en enhet.

Förlust 

- av den utströmmande vätskan

C. NATURSKADOR

C.1 Försäkringen gäller för skada av

- vatten som till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö 

eller vattendrag

a) strömmar från markytan direkt in i byggnad genom dörr, 

fönster, ventil eller liknande öppning

b) inomhus tränger upp ur mynningen på avloppsledningen 

eller anordning ansluten till den (t.ex. handfat)

6
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4.5 EGENDOM SOM ÄR FÖRSÄKRAD MED BEGRÄNS-
NING
Stöldbegärlig egendom 

Föremål som avses som stöldbegärlig egendom ersätts med 

vissa begränsningar som framgår av punkt 4.6 Försäkrade ska-

dehändelser.

Med stöldbegärlig egendom avses

- smycken och andra föremål helt eller delvis av ädel metall, 

äkta pärlor och ädelstenar

- samling av mynt, sedlar eller frimärken (av numismatiskt/-

filatelistiskt värde)

- antikviteter, konstverk, konstföremål och äkta mattor

- vapen med tillbehör, ammunition

- vin och sprit

- fick- och armbandsur

- pälsar och pälsverk

- kameror, optik, projektorer och kikare 

- apparater för text-, ljud- och bildåtergivning (t.ex. tv, video 

eller cd-spelare, tv-spel, musikinstrument, kommunikations- 

och GPS-utrustning) samt tillbehör till sådana apparater

- cd, dvd, filmer och annan media för text-, bild- och ljudåter-

givning

- datorer, datorspel, telefon (inklusive mobiltelefon), telefax 

och tillbehör till sådan utrustning

- elrullstol.

4.6 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER
Här kan du läsa om vilka egendomsskador försäkringen gäller 

för, vad försäkringen inte gäller för samt specifika säkerhets-

föreskrifter. Observera att bostadsrättsskyddet är en tilläggs-

försäkring. Omfattningen av din försäkring framgår av ditt 

försäkringsbrev.

Observera att det är mycket viktigt att du läser 4.6 A-J i lju-

set av punkt 14 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och 

allmänna begränsningar. Avseende stöld och skadegörelse se 

därutöver säkerhetsföreskrifter i punkt 4.6.D.3 avseende stöld 

och skadegörelse. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se 

punkt 14.3.

Skadehändelser som omfattas av YoungLiving Stuff:

- brand

- läckage

- naturskador

- stöld och skadegörelse i bostad

- stöld och skadegörelse i annan lokal

- stöld och skadegörelse på annan plats, ur bil eller under resa

- rån

- andra skador

- obrukbar bostad

- tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

A BRAND

A.1 Försäkringen gäller för skada genom

- eld som kommit lös (ej som består i enbart glöd- eller sved-

skada)

- explosion

- plötslig skada av sot

- blixtnedslag

- frätande gas som bildas vid oavsiktlig upphettning av plast

- att flygplan eller annan luftfarkost störtar eller delar från 

sådant faller ned

- påkörning med fordon på byggnad som medför skada på 

lösöre inomhus.

A.2 Försäkringen gäller inte för

Skada

- av sprängningsarbete

- av sot från levande ljus

- som kan ersättas av trafikförsäkring.

A.3 Säkerhetsföreskrifter

Du får inte handskas med levande ljus eller eld på sådant sätt 

att stor risk för brand uppstår. Det betyder bland annat att du 

inte röker i sängen och att du inte lämnar levande eld eller ljus  

obevakade.

B. LÄCKAGE

B.1 Försäkringen gäller för skada av vätska eller ånga 

som oberäknat strömmat ut från
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om han använt tvång eller våld för att komma in.

D.2 Försäkringen gäller inte för

Stöld av/skadegörelse på

pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom

- utomhus

- från biutrymme till bostad (se ovan).

Stöld och skadegörelse utfört av

- någon som omfattas av försäkringen eller som bor på 

försäkringsstället

- någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden eller som tagit 

sig in med nyckel som han lovligen har.

D.3 Säkerhetsföreskrifter

1. Dörrar och fönster

När inte någon har tillsyn över bostaden eller då ingen person 

är hemma gäller att:

a) alla ytterdörrar samt altan- terrass- och balkongdörr som 

är belägna i källare eller bottenvåning ska vara låsta med ett 

av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt lås med god-

känt slutbleck. Altan- och balkongdörrar som är belägna i käll-

are eller bottenvåning kan i stället vara låsta med godkänt 

spanjoletthandtag 

b) övriga altan-, terrass- och balkongdörrar ska vara låsta och 

reglade inifrån

c) fönster ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån om 

inte någon är hemma och har tillsyn över bostaden.

2. Nyckel

Nyckel får inte: 

a) lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden

b) vara försedd med namn- eller adressuppgifter eller annan 

uppgift så att obehörig kan avgöra vart nyckeln går.

3. Låsbyte

a) har du anledning att misstänka att någon obehörig innehar 

nyckel till bostaden måste du omedelbart byta lås. Vi ersätter 

kostnaden för byte av lås till den försäkrade bostaden om 

nyckeln förlorats vid inbrott, stöld, rån, överfall eller väsk-

- jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanut-

brott. 

- snötryck när yttertak till bostaden (ej balkongtak, verandatak 

eller liknande tak) bryter samman och medför skada på lösöre 

inomhus.

Skada på

- lösöre inomhus av regn, köld eller annan oundviklig följd av 

att byggnad där egendomen finns skadats av storm eller hagel

- på egen fastmonterad radio- och TV-antenn inklusive parabol 

utomhus samt inglasad balkong/altan orsakad av storm, jords-

kalv, jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott 

Storm = minst 21 m/sek

Skyfall = regn med minst 1 mm/min eller 50 mm/dygn

Jordskalv = minst 4 på Richterskalan. 

C.2 Försäkringen gäller inte för

Skada

- på garage, brygga, uthus, växthus eller tält eller på egendom 

däri orsakad av snötryck, storm, hagel, skyfall, snösmältning, 

stigande sjö eller vattendrag

- på annan egendom utomhus än egen fastmonterad radio- 

och TV-antenn inklusive parabol samt inglasad balkong/

altan

- orsakad av vatten som tränger in i byggnad genom grund 

eller liknande.

D. STÖLD OCH SKADEGÖRELSE I BOSTAD

D.1 Försäkringen gäller för 

- stöld och skadegörelse då någon olovligen tar sig in på 

försäkringsstället, dess bostadsutrymme eller biutrymme till 

bostad. Källare och vind i husbyggnad räknas till bostads-

utrymme.

Med biutrymme till bostad menas

- förråd, garage, uthus och liknande

- biutrymme i flerfamiljshus, t.ex. källar- och vindsförråd som 

du ensamt disponerar och har nyckel till.

Har gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen endast 

ryckning och det är sannolikt att tjuven kan spåra vart nyckeln 

går.

4. Vapen och ammunition

a) ska förvaras i bostadsutrymme och vara inlåst i godkänt 

vapenskåp.

E. STÖLD OCH SKADEGÖRELSE I ANNAN LOKAL

E.1 Försäkringen gäller för stöld/skadegörelse

- på din arbetsplats när du vistas där

- utfört av någon som olovligen tagit sig in i hotellrum, 

passagerarhytt, sovvagnskupé, långfärdsbuss

- då någon brutit sig in med våld 

a) gemensamhetsutrymme (sådant som inte bara du dispon-

erar och har nyckel till). Tvätt i gemensam tvättstuga ersätts 

dock även om gärningsmannen inte brutit sig in med våld

b) i annan lokal 

c) hos näringsidkare där du har inlämnad egendom för förvar-

ing, reparation eller bearbetning (inte för transport) 

d) på din arbetsplats när du inte vistas där

e) i värdeskåp godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen. 

Vanligt förvaringsskåp som finns på bland annat arbetsplat-

ser, badhus, golfklubbar, idrottsanläggningar och järnvägssta-

tioner är inte värdeskåp.

E.2 Försäkringen gäller inte för 

Stöld

av pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom på 

annan plats än

- på din arbetsplats

- hotellrum, passagerarhytt, sovvagnskupé, långfärdsbuss.

Stöld utfört av någon som är anställd eller anlitad av hotellet/

transportföretaget ersätts inte

- hos näringsidkare enligt c) ovan

- i värdeskåp enligt e) ovan

Egendom

som kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om den sena-

re blivit stulen.

(forts. 4.6 - Försäkrade skadehändelser)
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i- och urlastning

- du vid fortsättning av resan lämnar kvar längre än två dygn i 

bil/husvagn/husbil/båt vid flygplats, järnvägsstation, båthamn 

eller liknande.

Egendom

som kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om den sena-

re blivit stulen.

F.3 Säkerhetsföreskrifter

Medförd egendom får inte lämnas utan uppsikt.

Bil, husvagn, husbil, tält eller båt ska vara låst.

Stöldbegärlig egendom i bil/husvagn/husbil/båt måste placeras 

så att den inte är synlig utifrån.

Cykel ska vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen godkänt 

cykellås.

Cykelkärra och barnvagn ska vara fastlåst i ett fast föremål 

(cykelställ, lyktstolpe eller liknande) med t.ex. wirelås, bygellås 

eller kätting och lås.

G. RÅN

Försäkringen gäller för stöld/skada i samband med att du ut-

satts för rån, överfall eller väskryckning (när egendom med 

våld rycks från dig). 

En förutsättning är att du omedelbart uppfattar stölden.

H. ANDRA SKADOR

H.1 Försäkringen gäller för

Skada

- på hushållsmaskin som gått sönder 

- på elektronik i hushållsmaskin

- på annan elektrisk maskin eller apparat pga. kortslutning, 

överslag eller överspänning

- på tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen

- orsakad av vilda djur och fåglar samt bin och getingar som 

tagit sig in i bostadsbyggnaden

- på egendom som du har med eller på dig vid trafikolycka med 

cykel, moped, bil eller annat fordon samt haveri med båt, flyg-

plan eller annan farkost

E.3 Säkerhetsföreskrifter

När du lämnar arbetsplatsen gäller att:

- dörrar ska vara låsta 

- fönster ska vara stängda och reglade 

Detsamma gäller hotellrum, passagerarhytt, sovvagnskupé 

och långfärdsbuss, som också ska vara låst när du sover.

Pengar,värdehandlingar och stöldbegärlig egendom 

För pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller 

följande:

- när du inte vistas på arbetsplatsen ska de vara inlåsta i 

utrymme som endast disponeras av dig 

- i hotellrum, passagerarhytt, sovvagnskupé och långfärdsbuss 

ska de vara inlåsta i skåp, låda eller resväska när du inte är där.

F. STÖLD OCH SKADEGÖRELSE PÅ ANNAN PLATS, UR BIL 

ELLER UNDER RESA

F.1 Försäkringen gäller för stöld av/skadegörelse 

på egendom som du

- medför utanför bostaden

- förvarar i bil, husvagn, husbil, tält eller båt, om någon brutit 

sig in med våld. 

Stöld av/skadegörelse på

- cykel

- cykelkärra

- barnvagn

F.2 Försäkringen gäller inte för

Stöld 

av pengar och värdehandlingar om stölden inte sker i samband 

med överfall, rån eller väskryckning enligt punkt 4.6.G.

Stöld av/skadegörelse på stöldbegärlig egendom som

- förvaras i bil, husvagn, husbil eller båt över natten om ingen 

samtidigt övernattar i bilen/husvagnen/husbilen/båten

- förvaras i tält, takbox till bil, packväskor till motorcykel/mo-

ped, samt i annat släp än husvagn                          

- du före avresan från bostad eller vid hemkomsten lämnar 

kvar i bil/husvagn/husbil/båt under längre tid än för normal 

- på livsmedel i kyl och frys vid strömavbrott eller fel på kylen/

frysen.

Vid ersättningsbar skada på livsmedel i kyl och frys betalas 

även kostnader för att avlägsna dålig lukt i kyl/frys.

H.2 Försäkringen gäller inte för

Skada

- genom kortslutning orsakad av vätska

- orsakad av att lagrad information eller programvara på dator 

eller datatillbehör skadas/raderas

- på farkost eller annat fordon än cykel

- på cykel som uppkommit vid tävling och träning för tävling

- orsakad av råttor och möss samt andra insekter än bin och 

getingar

- skönhetsfel och ytliga skador som inte minskar föremålets 

funktionsduglighet.

 
I. OBRUKBAR BOSTAD

I.1 Försäkringen gäller för

Om bostaden blir helt eller delvis obrukbar vid skadehändelse 

som ersätts enligt punkt 4.6 A-D omfattar försäkringen under 

högst 18 månader från skadedagen:

Hyresbortfall

Är bostaden uthyrd till någon del får du ersättning för det be-

lopp du enligt lag och skriftligt hyresavtal tvingas sätta ner 

hyran med. Vi drar av kostnader för värme och andra drifts-

kostnader som du sparar under tiden.

Merkostnad

Ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för

- logi

- ut- och inflyttning

- magasinering av lösöre

- transport och kost.
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J.2 Försäkringen gäller inte för 

- skada eller del av skada som kan ersättas av 

bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring

- skönhetsfel och ytliga skador på glas, sanitet och badkar som 

inte minskar dessa föremåls funktionsduglighet

- skada på elvärmeslingor i badrum, tvättstuga eller annat våt-

utrymme.

J. BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

Observera att detta är en tilläggsförsäkring, Det framgår 

av ditt försäkringsbrev om bostadsrättstillägget ingår i din 

försäkring.

J.1 Försäkringen gäller för

Försäkrad egendom

- egendom i den försäkrade bostadsrätten som enligt lag är 

fast egendom och som du enligt lag eller bostadsrättsför-

eningens stadgar är underhålls-/reparationsskyldig för.

- egen bekostad fast inredning i bostadsrätten inklusive egen 

fastmonterad radio- och TV-antenn utomhus (även parabol) 

samt inglasad balkong/altan.

Försäkrade skadehändelser

- de händelser som ersätts enligt punkt 4.6 A-D

Skada på 

a) 

- hushållsmaskin eller installation för värme, vatten, avlopp, 

ventilation, gas eller elektricitet

b) 

- glasruta i fönster eller på dörr i byggnad

- glasruta i inglasad balkong/altan

- dörrblad av glas

- glaslucka till vedspis och kakelugn

- duschkabin och duschskärmvägg inklusive glas

- inmurade speglar, sanitetsgods och badkar.

Vid ersättningsbar läckageskada punkt 4.6 B ersätts även skä-

liga kostnader för att lokalisera, frilägga och återställa läck-

agestället.

Självrisk tillämpas inte vid skada enligt stycke b) ovan

Högsta ersättningsbelopp

Skador som omfattas av grundskyddet ersätts med fullvärde. 

Vid fullvärde gäller ingen beloppsbegränsning för ersättning 

utan egendomen är försäkrad till det värde den faktiskt har.
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5.2 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR 
1. Följande skador omfattas inte av försäkringen:

- skada som kan ersättas från annat håll, t.ex. transportör. 

- förlust av pengar, värdehandlingar eller stöldbegärlig egen-

dom som polletterats/incheckats.

- skada genom skavning eller slitage

- skada genom bristfällig eller olämplig emballering

- ytlig skada t.ex. bucklor och repor på resväskor och lik-nande.

2. Följande kostnader omfattas inte av försäkringen:

- som beror på att vårdbehov förelåg redan då resan startade. 

Vid akut försämring som inte kunnat förutses, ersätts dock 

kostnader som beror på försämringen 

- som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, 

konvention eller annan försäkring. Om du inte är ansluten till 

försäkringskassan i Sverige, betalar vi bara den kostnad som vi 

skulle ha ersatt om du varit ansluten

- som har samband med graviditet eller förlossning och som 

uppstått efter den 28:e veckan av graviditeten

- för vistelse på badanstalt, hälso- eller rehabiliteringscenter 

och därmed förenade resor

- för privat sjukvård i Norden

- som beror på sjukdom eller olycksfall uppkommit i samband 

med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvs-

verksamhet

- som uppkommit genom deltagande i professionell sport/

idrott  

- för att fartyg eller flygplan måste ändra sin färdplan på grund 

av din skada/sjukdom

- om du är 16 år eller äldre och drabbas av olycksfall orsakat av:

motorfarkost eller vid hastighetskörning

med mikro- eller ultralätta flygplan

betraktas som extrem- eller ultra-sport

för utövandet och sådant inte finns.

*Om du har tecknat tilläggsförsäkringen More Sport ingår 

dock olycksfallsförsäkring vid offpiståkning, se punkt 10.

5.1 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Privata resor utanför Sverige under de första 45 dagarna av 

resan, räknat från avresedagen från hemorten i Sverige. För 

privata resor inom Sverige gäller försäkringen på samma sätt, 

dock endast om resan är avsedd att vara mer än i två dygn. 

Försäkringen omfattar dig i egenskap av privatperson och dina 

kostnader vid olycksfall och sjukdom för:

- sjuk- och tandvård (punkt 5.3 A)

- resekostnader (punkt 5.3 B)

- kost och logi (punkt 5.3 C)

- outnyttjad resekostnad (punkt 5.3 D)

Försäkringen gäller även för:

- evakuering och ofrivillig vistelse (punkt 5.3 E)

- psykologhjälp vid kris (punkt 5.3 F)

- sökning och räddning (punkt 5.3 G)

- hemtransport vid flygbolagskonkurs (punkt 5.3 H)

Försäkringen omfattar dessutom

- skada på/förlust av egendom under transport eller 

förvaring (punkt 5.3 I)

Begrepp

Här förklaras vad vi menar med vissa begrepp som används i 

detta avsnitt (Travel): 

1. Olycksfall

Kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre 

händelse. Förfrysning, värmeslag, solsting och smitta på grund 

av fästingbett betraktas också som olycksfall. Skada på tand 

vid tuggning eller bitning betraktas inte som olycksfall

2. Akut sjukdom

Oförutsedd försämring av hälsotillståndet, som inte är att be-

trakta som olycksfallsskada.

3. Närstående person

Make/maka, sambo, registrerad partner, barn, syskon, föräld-

rar, mor- och farföräldrar och svärföräldrar samt person som 

har vårdnad om någon inom denna krets.

5.3 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER
Här kan du läsa om vad vilket skydd du har när du reser, vad 

försäkringen inte gäller för samt specifika säkerhetsföreskrift-

er. 

Observera att det är mycket viktigt att du läser A-I i ljuset av 

punkt 14 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna 

begränsningar. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 

14.3.

A. SJUK- OCH TANDVÅRD

Du får ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för:

- akut läkarvård

- sjukhusvård

- behandling, hjälpmedel och medicin som läkare föreskriver

- provisorisk lagning vid akuta tandbesvär som måste åtgär-

das utanför hemorten. Merkostnader pga. ålders- eller sjuk-

liga förändringar eller eftersatt underhåll ersätts inte. Högsta 

ersättningsbelopp är 5 000 kronor.

- läkarintyg och andra handlingar som Moderna Försäkringar 

behöver för reglering av skadan.

A.1 Behandlingsperiod

Kostnader för läkar- och sjukhusvård

- upp till 60 dagar från första läkarbesöket vid sjukdom

- upp till tre år från skadedagen vid olycksfall. Efter 60 dagar 

ersätts enbart kostnader för sjukvård i Sverige.

Kostnader för tandvård

- Ersättning lämnas under längst 60 dagar från första läkar-

besöket vid tandskada orsakad av olycksfall. Annan behandling 

än provisorisk ska utföras i Sverige.

A.2 Godkännande av Moderna Försäkringar

Behandling av läkare ska i förväg godkännas av Moderna   

Försäkringar. Vid tandskada orsakad av olycksfall ska före-

slagen behandling och kostnader godkännas av Moderna 

Försäkringar. Detta krav gäller inte för annat akut tandbesvär. 

Efter bedömning av Moderna Försäkringars läkare har vi alltid 

rätt att kräva att du återvänder till Sverige för behandling.
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C. KOST OCH LOGI

C.1 Kostnader

Om läkare i intyg föreskriver att du måste ändra boendeform 

eller vara borta längre än planerat, betalar vi nödvändiga och 

skäliga merkostnader för kost och logi för dig och de övriga 

försäkrade som stannar kvar hos dig. Andra nödvändiga kost-

nader ersätts endast om du har avtalat detta med oss.

Ersättning lämnas i längst 60 dagar från första läkarbesöket.

C.2 Godkännande av Moderna Försäkringar  

Alla åtgärder ska i förväg godkännas av Moderna Försäkringar.

D. OUTNYTTJAD RESEKOSTNAD

D.1 Ersättningsbara händelser

Försäkringen ersätter outnyttjad resekostnad för:

a) dig och en av de övriga försäkrade om påbörjad resa inte 

kan utnyttjas för att du drabbas av akut sjukdom eller olycks-

fall och

än två dygn

b) dig och de övriga försäkrade om påbörjad resa avbryts för 

att du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall och på läkares 

inrådan måste åka hem i förtid. Ersättning lämnas endast för 

de försäkrade som åker hem i förtid tillsammans med dig.

c) dig och de övriga försäkrade om du tvingas resa hem i förtid 

på grund av att 

sjuk eller råkar ut för svårare olycksfall 

-

vata bostad i Sverige och kräver din omedelbara närvaro.

Ersättning lämnas endast för de försäkrade som åker hem i 

förtid tillsammans med dig.

d) dig och de övriga försäkrade om någon försäkrad avlider 

under deltagande i resan. Ersättning lämnas inte till den av-

lidnes dödsbo.

B. RESEKOSTNADER

B.1 Lokala resor

I samband med ersättningsbar sjuk- och tandvård ersätts kost-

nader för lokala resor när du behöver uppsöka läkare, tandläk-

are eller sjukhus för vård och behandling.

Kostnader för resor med egen bil ersätts enligt skattemyndig-

hetens schablonbelopp för reseavdrag.

B.2 Oplanerade resor

a) Om läkare i intyg föreskriver att du ska resa hem på annan 

tid eller på annat sätt än planerat, ersätts nödvändiga och skä-

liga merkostnader för din och de övriga försäkrades hemresa. 

Kostnader för ny utresa ersätts inte.

b) Om du tvingas avbryta resa i förtid på grund av att: 

sjuk eller råkar ut för svårare olycksfall 

-

vata bostad i Sverige och kräver din omedelbara närvaro

får du och de övriga försäkrade ersättning för nödvändiga och 

skäliga merkostnader för hemresa. Kostnader för ny utresa 

ersätts inte.

c) Om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livsho-

tande betalar vi nödvändiga och skäliga kostnader för två 

närståendes resa från hemorten i Sverige och åter inklusive 

merkostnader för kost och logi, sammanlagt högst 50 000 kro-

nor.

B.3 Transport i samband med dödsfall

Kostnader för transport av den avlidne till hemorten i Sverige 

och för merkostnad för de försäkrades hemresa.

Istället för hemtransport av den avlidne kan ersättning läm-

nas för kostnader för begravning på platsen. I så fall ersätts 

även kostnader för att två av den avlidnes närstående kan resa 

från hemorten i Sverige och åter för att kunna närvara vid be-

gravningen. Nödvändiga och skäliga kostnader för närståendes 

uppehåll ersätts också. 

B.4 Godkännande av Moderna Försäkringar 

Alla resor och åtgärder ska i förväg godkännas av Moderna 

Försäkringar. 

D.2 Beräkning av ersättningen

En förutsättning för ersättning av outnyttjad resekostnad är 

att:

- du kan styrka ditt krav med läkarintyg utfärdat av behand-

lande läkare på platsen, medicinska journaler och andra hand-

lingar som kan vara av betydelse vid skaderegleringen.

- en av Moderna Försäkringar godkänd läkare godkänner ditt 

vårdbehov, sjukskrivning, ordination eller hemresa.

Med resekostnad menas före skadetillfället erlagt belopp för 

resa, kost, logi, greenfee, arrangemang, liftkort, hyrbil, ut-

flykter och liknande.

Vid resa från Sverige med egen eller hyrd bil/husbil räknas 

dess-utom som resekostnad körersättning beräknad enligt 

skattemyndighetens schablonbelopp för reseavdrag, för när-

maste färdväg från resans start (hemorten eller bil-uthyrning-

skontoret) till platsen där resan avbryts och åter (till hemorten 

eller det ställe där det hyrda fordonet återlämnas), dock högst 

5 000 km.

Ersättning för outnyttjad resekostnad lämnas med så stor del 

av resekostnaden som svarar mot förhållandet mellan antalet 

outnyttjade dagar och resans totala antal dagar. Som första 

sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket.

Ersättningen lämnas med den beräknade resekostnaden per 

dag, med sammanlagt högst 7 500 kronor per person. 

E. EVAKUERING OCH OFRIVILLIG VISTELSE

E.1 Försäkringen gäller för 

Kostnader för evakuering eller din ofrivilliga vistelse om det:
- utbryter eller är överhängande fara för krig, krigsliknande 

tillstånd, naturkatastrofer eller epidemi

- uppstår situationer, som betraktas som terrorism (se* nästa 

sida), eller om det är överhängande fara för terrorism.

* Med terrorism menas en handling, inklusive våld eller hot 

om våld, som begåtts med politiskt, religiöst, ideologiskt eller 

etniskt mål/grund, inklusive syftet att påverka en regering eller 
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punkt har ignorerat att följa det Svenska Utrikesdepartement-

ets rekommendationer till evakuering.

E.4 Ofrivillig vistelse

a) Om det inte är möjligt att resa ut ur landet omedelbart efter 

att det är avtalat om att evakuering ska ske, för att offent-

liga myndigheter på plats har stängt in- och utresa ur landet, 

ersätter försäkringen de nödvändiga och verifierade merkost-

nader för transport (dock maximalt kostnaden för reguljärflyg 

i ekonomiklassen) till närmaste destination, som de offentliga 

myndigheterna på plats och det Svenska Utrikesdepartement-

et (UD) betraktar som ett säkert ställe att uppehålla sig på.

b) Om du uppehåller dig i ett land, som är omfattad av en situ-

ation, som nämns i punkt 5.3.E.1 men där du inte själv direkt är 

berörd av situationen, kan du täckas av försäkringen, om det 

inte är möjligt att resa ut ur landet igen som planlagt i förhåll-

ande till resplanen, för att de offentliga myndigheterna har 

stängt för ut- och/eller inresa i landet.

Försäkringen täcker merkostnader för kost och logi som nämns 

i punkt 5.3.E.4.c från den tidpunkt, då du ursprungligen skulle 

ha rest tillbaks till Sverige i förhållande till den ursprungliga 

resplanen.

Försäkringen ersätter utöver punkt a-b dessutom de nödvän-

diga och verifierade kostnaderna för din återresa till Sverige 

(dock maximalt kostnaden för reguljärflyg i ekonomiklassen) 

som uppstår vid första möjlighet efter att det åter igen är 

möjligt att resa ut ur landet.

c) Under den ofrivilliga vistelsen täcker försäkringen verifi-

erade och erlagda merkostnader i längst tre månader med:

- upp till 800 kronor per person per dygn för logi/kost

- upp till 80 000 kronor per person sammanlagt för uppehälle 

(hyra av hotellrum, lägenhet, fritidshus, hus, tält, husvagn, 

husbil, båt eller liknande) och transport (dock maximalt kost-

naden för reguljärflyg i ekonomiklassen)

sprida offentlig rädsla. En sådan handling betraktas som 

terrorism, oavsett om den begås av en eller flera personer, och 

oavsett om de handlar på egen hand eller i förbindelse med en 

eller flera organisationer och/eller myndigheter.

E.2 Försäkringen gäller inte för

Evakuering och ofrivillig vistelse

- på en krigsskådeplats**. Dock täcker försäkringen, om du 

befinner dig på krigsskådeplatsen vid krigshandlingens start, 

om villkoren i punkt 5.3.E.3 är uppfyllda

- vid inresa i ett område, där det Svenska Utrikesdeparte-

mentet (UD) har avrått från resa till eller har rekommenderat 

evakuering av

- kostnader som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan 

författning, konvention, garanti, annan försäkring eller från 

hotell, uthyrare, researrangör, resebyrå, transportföretag och 

liknande.

** Med en krigsskådeplats innefattas ett område upp till 100 

km från den plats eller de platser, där det pågår krigshandling-

ar.

E.3 Evakuering

Försäkringen ersätter nödvändiga och verifierade merkost-

nader för din återresa till Sverige (dock maximalt kostnaden för 

reguljärflyg i ekonomiklassen). En förutsättning för ersättning 

är, att det Svenska Utrikesdepartementet (UD), svensk ambass-

ad eller liknande institution har konstaterat och dokumenterat 

händelsen efter följande riktlinjer:

- när det Svenska Utrikesdepartementet (UD) rekommenderar 

evakuering, ska du följa givna anvisningar, så du kan evakueras 

vid första möjliga tillfälle

- när det Svenska Utrikesdepartementet (UD) inte tar initiativ 

till evakuering, kan evakuering ske efter avtal med Moderna 

Försäkringar. Avtal om återresa till Sverige kan ske, när en situ-

ation har uppstått i det område, där du uppehåller dig och fär-

das i, och där det anses, att det är betingat med markant ökad 

risk eller osäkerhet att uppehålla sig eller färdas genom. 

Det är ett villkor för ersättning, att du inte vid en tidigare tid-

E.5 Evakuering för egen räkning

I de tillfällen, då försäkringen inte täcker utgifter för evakue-

ring eller ofrivillig vistelse, för att det anses att det inte är 

förbundet med förhöjd risk för att fortsatt uppehålla sig på 

platsen eller färdas där, kan Moderna Försäkringar erbjuda dig 

hjälp med att, för din egen räkning, komma bort från området, 

om du är otrygg med att uppehålla dig där.

Du kan få hjälp med ändring eller köp av flygbiljetter till ett 

tidigare flyg än ursprungligen planlagt eller hjälp med att hitta 

en tillflyktsort utanför området, där semestern kan fortsätta.

Moderna Försäkringar erbjuder endast administrativ hjälp till 

ändring av eller beställning av flygbiljetter eller semesterbo-

ende (hotellrum, lägenhet, fritidshus, hus, tält, husvagn, husbil 

eller båt). Kostnader i samband med sådana åtgärder ska be-

talas av dig själv.

F. PSYKOLOGHJÄLP VID KRIS UNDER RESA

F.1 Försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar kostnader för psykologhjälp vid kris, i 

samband med att en ersättningsbar händelse uppstått under 

resan som har medfört en psykisk kris till följd av:

- rån, överfall, olycksfall, brand, explosion eller inbrott

- eftersöknings- och räddningsaktioner.

Dessutom omfattas kostnader för psykologhjälp vid kris om 

det

- utbryter eller är överhängande fara för krig, krigsliknande 

tillstånd, naturkatastrofer eller epidemi

- uppstår situationer, som betraktas som terrorism*, eller om 

där är överhängande fara för terrorism.

* Med terrorism menas en handling, inklusive våld eller hot 

om våld, som begåtts med politiskt, religiöst, ideologiskt eller 

etniskt mål/grund, inklusive syftet att påverka en regering eller 

sprida offentlig rädsla. En sådan handling betraktas som terr-

orism, oavsett om den begås av en eller flera personer, och 

oavsett om de handlar på egen hand eller i förbindelse med en 

eller flera organisationer och/eller myndigheter.  
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G. SÖKNING OCH RÄDDNING

G.1 Försäkringen gäller för

- sökning inom en radie av 50 km från den plats du senast 

blev sedd

- räddning, när din uppehållsplats har blivit känd

Sökning och räddning gäller med följande förutsättningar:

- att du har varit försvunnen i mer än 24 timmar

- att din frånvaro är polisanmäld och att sökning och/eller 

räddning sätts igång efter krav från en lokal offentlig myn-

dighet eller det Svenska Utrikesdepartementet (UD)

- att Moderna Försäkringar på förhand godkänner de parter 

som ska utföra sökning och räddning samt omfattning-en av 

denna.

Försäkringen gäller för sökning och räddning i upp till 14 dagar 

med upp till 100 000 kronor per försäkrad person, per tillfälle 

dock högst 300 000 kronor sammanlagt för alla försäkrade.

Självrisken är 10 % av kostnaderna, dock lägst 2 500 kronor. 

G.2 Försäkringen gäller inte för

- betalning för sökning eller räddning till myndigheter eller or-

ganisationer som normalt sett frivilligt och/eller ideellt arbetar 

med detta

- sökning i förbindelse med kidnappning eller kapning

- sökning och/eller räddning norr om polarcirkeln eller på 

Sydpolen

- sökning som har initierats av anhöriga på grund av att du har 

underlåtit att meddela anhöriga var du uppehåller dig, eller på 

grund av att familjen eller andra närstående vill komma i kon-

takt med dig.

H. HEMTRANSPORT VID FLYGBOLAGSKONKURS

H.1 Försäkringen gäller för

Om det flygbolag du har bokat hemresa med försätts i konkurs, 

och därför inte kan fullfölja sina åtaganden, medan du befinner 

dig på resmålet ersätter försäkringen skäliga och nödvändiga 

kostnader för din hemresa.

Ersättning

Försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för:

- psykologhjälp vid kris till dig och övriga medförsäkrade på 

plats

- försäkringstagarens självkostnad för läkarordinerad 

psykologbehandling efter hemkomst till Sverige med upp till 10 

000 kr. En förutsättning är att behandlingen påbörjades senast 

fyra veckor efter hemkomst och sker efter avtal med Moderna 

Försäkringar. Kostnad för psykologbehandling ersätts bara 

om den uppkommit inom offentlig vård eller hos vårdgivare 

som är ansluten till allmän försäkring eller har vårdavtal med 

sjukvårdshuvudman

- psykologhjälp vid kris via telefon till din make/maka/sambo/

registrerad partner, dina barn, föräldrar och syskon, som antin-

gen uppehåller sig i Sverige eller är med på resan.

Om en av Moderna Försäkringar godkänd läkare bedömer, att 

du har behov av personligt besök på platsen av make/maka/

sambo/registrerad partner, dina barn, föräldrar eller syskon 

ersätts även: 

- kostnader för två av dessa närståendes resa från hemorten 

i Sverige och åter (dock maximalt kostnaden för reguljärflyg i 

ekonomiklassen) inklusive nödvändiga och skäliga mer-

kostnader för kost och logi i längst fem dygn. Ersättning läm-

nas bara om sådana kostnader inte också har beviljats enligt. 

punkten 5.3.B.2.c.

F.2 Försäkringen gäller inte för

Psykologhjälp vid kris

- om du befinner dig på en krigsskådeplats*. Dock täcker 

försäkringen, om du befinner dig på krigsskådeplatsen* vid 

krigshandlingens start, om villkoren i punkt 5.3.E.3 är upp-

fyllda

- vid inresa i ett område, där det Svenska Utrikesdeparte-

mentet (UD) har avrått från resa till eller har rekommenderat 

evakuering av.

* Med en krigsskådeplats innefattas ett område upp till 100 km 

från den plats eller de platser där det pågår krigshandlingar.

Kostnader som ersätts är:

- skäliga och nödvändiga kostnader för merkostnader för flyg-

resa eller motsvarande resekostnad för annan hemtransport 

till Sverige i de fall konkursen har ett direkt samband med att 

du saknar möjlighet till återresa 

- nödvändiga och verifierade merkostnader för kost och logi 

fram till avresa till Sverige. Den försäkrade förutsätts åter-

vända till Sverige med första möjliga returtransport som följer 

på den ursprungliga dagen för hemresa.

Med konkurs avses konkurs enligt vid varje tidpunkt gällande 

svensk lagstiftning.

Med flygbolag avses företag som yrkesmässigt genomför 

försäkrade flygningar.

 

H.2 Försäkringen gäller inte för

Försäkringen gäller inte för kostnader som kan ersättas från 

annat håll, till exempel enligt lag, annan författning, konven-

tion eller annan försäkring. 

H.3 Ersättningsbelopp

Ersättning minskas med det belopp som återbetalas av flyg-

bolaget eller dess befullmäktigade inkassobyrå eller avräk-

ningsställe eller annat håll. Högsta ersättningsbelopp per ska-

detillfälle är i varje tillfälle 15 000 kronor per försäkrad. 

H.4 Vid tidpunkt för betalning av biljett

Ersättningen kan minskas eller bortfalla helt om det vid tid-

punkten för betalning av biljett eller avresedatum från Sverige 

är allmänt känt att flygbolaget befinner sig under företags-

rekonstruktion, ”chapter 11” i USA, insolvens eller konkurs.

H.5 Godkännande av Moderna Försäkringar 

Alla åtgärder ska i förväg godkännas av Moderna Försäkringar.
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I. SKADA PÅ/FÖRLUST AV EGENDOM UNDER TRANSPORT 

ELLER FÖRVARING

I.1 Försäkringen gäller för 

Skada på/förlust av egendom som i samband med resa pollett-

erats/incheckats eller som researrangör, hotell eller liknande 

åtagit sig att transportera eller förvara. 

I.2 Försäkringen gäller inte för

Skada som kan ersättas från annat håll, t.ex. transportör.

I.3 Säkerhetsföreskrift

Egendom ska vara väl emballerad så att vätska eller smetande 

ämne inte rinner ut och skadar annan egendom.
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- dig såsom ägare, brukare eller förare av fordon eller farkost 

som undantas i punkt 4.4.1 om skadan uppkommit i följd av 

trafik med fordonet eller farkosten. Om du har tecknat tillägg-

et More Sport gäller försäkringen dock din ansvarighet som 

ägare, brukare eller förare av den försäkrade brädan

- dig såsom ägare av fastighet, innehavare av tomträtt eller 

ägare av lägenhet utomlands

- skada på egendom som du hyrt, lånat, reparerat, bearbetat 

eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med 

(beträffande bostad se dock punkt 6.A.3. Med ”helt tillfällig 

befattning” menas här inte enbart en kortvarig befattning 

utan även att den, för en privatperson, har varit av okvalifi-

cerad art

- skada som du orsakat uppsåtligen eller som inträffat i sam-

band med att du gjort dig skyldig till straffbar uppsåtlig gär-

ning. Ersättning lämnas dock om du när du orsakar skadan är 

allvarligt psykiskt störd så som avses i 30 kap. 6 § brotts-

balken, eller

under 12 år 

- att du blir krävd av någon som också omfattas av försäkring-

en eller tillhör samma hushåll som du

- till den del du tar på dig ansvar utöver gällande skadestånds-

rätt.

A.3 Skada på hyrd eller lånad bostad (även bostad-

srätts-lägenhet)

Om skadan som kravet avser uppstått genom sådan händelse 

som avses under Brand eller Läckage omfattas skada på 

byggnad i den mån ersättningen inte lämnas från fastighets-

försäkringen.

Om skadan uppstått på annat sätt omfattas endast skada på

- VA-system och sanitetsgods

- elinstallationer

- glas i fönster och dörrar

- sval, kyl, frys och spis

- maskinella anordningar i tvättstuga utanför bostaden.

Försäkringen gäller inte för skada på fast inredning eller hus-

hållsmaskin som du är skyldig att underhålla i bostadsrätt eller 

bostadsförening. 

Här kan du läsa om hur försäkringen gäller om du krävs på 

skadestånd, vilka bestämmelser som finns för rättsskydd och 

vilka händelser som omfattas av överfallsskydd. Du kan även 

läsa om vad försäkringen inte gäller för och om specifika säker-

hetsföreskrifter.

RIGHTS OMFATTAR

- Ansvarsskydd

- Rättsskydd

- Överfallsskydd

Det är dessutom viktigt att du läser om de olika momenten i 

ljuset av punkt 14 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och 

allmänna begränsningar. 

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 14.3.

A. ANSVARSSKYDD

A.1 Försäkringen gäller för

Ansvarsskyddet gäller för skadestånd och utredning om 

skadeståndsskyldighet.

När någon kräver att du ska betala skadestånd för person- 

eller sakskada som omfattas av försäkringen och som inträffat 

under försäkringstiden: 

- utreder vi om du är skadeståndsskyldig

- förhandlar vi med den som kräver skadestånd

- för vi din talan vid rättegång och svarar då också för rätte-

gångskostnaderna

- betalar vi det skadestånd du blir skyldig att utge.

Skada orsakad av barn som inte uppnått sådan ålder att det 

enligt lag kan åläggas skadeståndsansvar ersätts som om 

denna ålder uppnåtts. Detta gäller dock inte om ersättning för 

skadan kan utgå från annan.

A.2 Försäkringen gäller inte

När kravet gäller:

- något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning 

eller annan förvärvsverksamhet

Vid resa omfattas även annan skada på hotellrum, tillfälligt 

hyrd eller lånad bostad och inventarier däri.

Om skadan uppkommit genom slitage eller vanvård omfattas 

den inte.

A.4 Om du krävs på skadestånd

Krävs du på skadestånd och utan vår tillåtelse medger skade-

ståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp eller betalar 

ersättning är det inte bindande för oss.

Blir det rättegång ska du genast underrätta oss om det och 

följa våra anvisningar, annars blir inte domen bindande för oss. 

A.5 Högsta ersättningsbelopp

Personskada 5 000 000 kronor per skadetillfälle. 

Sakskada 5 000 000 kronor per försäkringsår.

B. RÄTTSSKYDD

B.1 Vem försäkringen gäller för

Rättskyddet gäller för dig i din egenskap av privatperson och 

avser händelser i privatlivet. Utanför EU gäller försäkringen för 

dig endast i din egenskap av resenär.

B.2 Försäkringen gäller för

Rättsskyddet gäller för tvist, där du själv är part, som kan prö-

vas som tvistemål av tingsrätt, fastighetsdomstol, Statens VA-

nämnd, hovrätt och Högsta domstolen.

Försäkringen gäller också i ovan nämnda mål om de tas upp till 

handläggning efter beslut om resning, domvilla eller återställ-

ande av försutten tid.

Försäkringen gäller inte för brottmål eller för ärenden som 

handläggs av allmän domstol enligt lagen om domstolsären-

den och inte heller för mål eller ärenden som handläggs av 

administrativa myndigheter, specialdomstolar eller allmänna 

förvaltningsdomstolar, till exempel hyresnämnd, fastighets-

bildningsmyndighet, länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt eller 
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skepp, ång-, motor- eller segelbåt. När du tillfälligt hyrt eller 

lånat motorfordon, husvagn, annat släpfordon, terrängsläp 

eller fritidsbåt utanför Norden omfattas du dock av rätts-

skyddsförsäkringen. Skyddet gäller dig som förare eller bru-

kare. Om du har tilläggsförsäkringen More Sport gäller 

försäkringen även för tvister som rör ditt ägande, brukande 

eller förande av den försäkrade brädan.

- som gäller anspråk mot dig på grund av gärning som föranlett 

att du delgivits misstanke eller åtalats för brott som kräver up-

psåt för straffbarhet

- om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad

- som gäller personskadereglering så länge ersättning för om-

budskostnader kan lämnas genom trafikförsäkring

- som avser skadeståndsanspråk mot dig om skadeståndsskyl-

digheten kan omfattas av ansvarsförsäkring

- som har samband med överlåtna krav.

B.4 Ombud

För att försäkringen ska gälla krävs att du anlitar ett ombud. 

Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till din bostadsort eller 

den ort där förhandling sker. Ditt ombud ska vara advokat eller 

biträdande jurist anställd på advokatbyrå. Du kan även anlita 

annat lämpligt ombud under förutsättning att denne efter en 

lämplighetsprövning godkänts av Moderna Försäkringar.

Vi har rätt att påkalla skiljedom rörande skäligheten av det 

anlitade ombudets arvode och kostnader. Vi har även rätt att 

begära prövning av skäligheten av advokats eller biträdande 

jurists arvode och andra kostnadsanspråk hos Försäkringsför-

bundets ombudskostnadsnämnd.

B.5 Vilka kostnader som försäkringen ersätter

Moderna Försäkringar ersätter endast nödvändiga och skäliga 

kostnader som du inte kan få betalda av din motpart eller av 

staten. 

Försäkringen ersätter:

- ombudets arvode och omkostnader

- kostnader för medlare som blivit utsedd av tingsrätt eller 

hovrätt

- kostnader för nödvändiga utredningar som ditt ombud 

Regeringsrätten.

Måste en tvist först handläggas av någon annan instans, t.ex. 

skiftesman, i arrende- eller hyresnämnd täcks inte kostnad-

erna för en sådan förberedande prövning av försäkringen.

B.3 Försäkringen gäller inte för

1. Försäkringen gäller inte för tvist:

- som vid rättslig prövning ska handläggas som så kallade 

småmål. Med småmål menas tvister där värdet av vad som yrkas 

inte överstiger 20 000 kronor. Beloppsbegränsningen gäller 

även för tvister utomlands. Tvist med Moderna Försäkringar 

om försäkringsavtalet omfattas dock

- som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av 

registrerat partnerskap, upplösning av samboförhållande eller 

andra frågor som aktualiseras mellan makarna med anledning 

av äktenskapsskillnaden/upplösningen och avser den ekono-

miska gemenskapen eller ansvarsfördelningen för gemen-

samma barn. Försäkringen gäller dock tvister som avser än-

dring eller jämkning av vårdnad, underhållsbidrag, umgänges-

rätt eller tvist avseende barnets boende om tvisten uppkommit 

tidigast ett år från det att beslut i sådan fråga meddelades 

eller överenskommelse mellan makarna träffades eller efter 

dom om äktenskapsskillnad/upplösning

- som har anknytning till din nuvarande eller tidigare anställ-

ning, yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksam-

het inbegripet åtgärder för avveckling eller överlåtelse av 

verksamhet

- som gäller lån till juridisk person eller någon i dennes förvärvs-

verksamhet

- som gäller pantsättning eller borgensåtagande som du ingått 

till förmån för juridisk person eller någon i dennes förvärvs-

verksamhet. Begränsningen gäller även regressrätt med an-

ledning av infriat borgensansvar

- som gäller ekonomiska åtgärder som för en privatperson är 

av ovanlig art eller omfattning

- som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på dig, om det 

inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom

- som gäller dig som ägare till fastighet eller innehavare av 

tomträtt

- som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motor-

drivet fordon, husvagn eller annat släpfordon, luftfartyg, 

beställt

- kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande

- expeditionskostnader i domstol

- rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart 

eller staten 

- rättegångskostnader som du vid förlikning har åtagit dig att 

betala till din motpart, under förutsättning att det är uppen-

bart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångs-

kostnader med högre belopp om tvisten hade fullföljts.

Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den 

timkostnadsnorm som regeringen bestämt för rättshjälpsom-

rådet. Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersättning 

då ärendet har slutredovisats till Moderna Försäkringar. Allmänt  

a conto kan dock utbetalas om det finns skäl till det med hän-

syn till det arbete som lagts ned i ärendet och till den tid som 

återstår innan ersättningen kan fastställas. Betalning a conto 

sker inte oftare än en gång i halvåret. Betalning a conto görs 

dock inte i tvister i USA. I dessa fall regleras kostnaden, om den 

inte får anses täckt av skadeståndet alltid i efterhand.

B.6 Vilka kostnader som försäkringen inte ersätter 

Försäkringen ersätter inte:

- värdet av försäkrads eget arbete, förlorad inkomst, resor, 

uppehälle eller andra omkostnader som försäkrad har haft

- kostnader för verkställande av dom, beslut eller avtal

- ersättning till skiljemän

- merkostnader som beror på att du har anlitat flera ombud 

eller bytt ombud såvida det inte föreligger särskilda skäl

- kostnader som i avvaktan på prövning av liknande mål inte 

ersätts enligt 10 § 9 punkten rättshjälpslagen.

Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd som också 

får anses täcka ombudskostnader och övriga kostnader, får du 

inte ersättning ur försäkringen för dessa kostnader. 

B.7 Självrisk och högsta ersättningsbelopp

Självrisken är 20 % av kostnaderna, dock lägst 1 500 kronor. 

Högsta ersättningsbeloppet vid en tvist är 200 000 kronor.

En tvist anses föreligga om 

- två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist

- flera tvister avser samma angelägenhet

-yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller 16
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C.1.2 Nära anhörig

Om nära anhörig till dig uppsåtligen dödats lämnar försäkring-

en ett engångsbelopp på 30 000 kronor. Med nära anhörig 

menar vi make/maka/registrerad partner/sambo, föräldrar, sys-

kon och barn.

C.2 Försäkringen gäller inte för

- skada du kan få ersättning för genom någon annan försäkring. 

Undantaget gäller inte för personlig olycksförsäkring

- skada som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning 

eller annan förvärvsverksamhet

- en skada som tillfogats dig av annan som också omfattas av 

denna försäkring

- sådan ränta som gärningsmannen kan vara skyldig att betala 

från skadedagen.

C.3 Högsta ersättningsbelopp

750 000 kronor per skadetillfälle. Gäller även om flera som om-

fattas av försäkringen skadats.

C.4 Säkerhetsföreskrifter

Du måste se till att du inte:

a. använder alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel och 

därmed drabbas av skada. Detta gäller inte vid sexualbrott

b. gör dig skyldig till uppsåtlig gärning som är straffbar och 

som har samband med skadan.

Dessa säkerhetsföreskrifter gäller även för nära anhörig 

som har dödats. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan 

ersättningen minskas enligt punkt 14.3.

C.5 Särskilda krav vid skada

Du måste visa att du har rätt till skadestånd och att den som 

skadat dig är okänd eller inte kan betala.

Händelsen ska polisanmälas utan dröjsmål. Åtalas den som 

skadat dig måste du föra talan om skadestånd om vi begär 

det. Vi betalar då dina rättegångskostnader.

omständigheter.

Således kan en tvist föreligga även om yrkandena inte stöder 

sig på samma rättsliga grund.

B.8 När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd

1. Huvudregel

Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten 

uppkommer och om den då gällt under en sammanhängan-

de tid av minst två år. Försäkringen behöver inte hela tiden 

ha funnits i Moderna Försäkringar. Om du tidigare har haft  

samma slags rättsskyddsförsäkring i annat bolag får du till-

godoräkna dig den.

2. Om du inte haft försäkring i två år

Om du när tvisten uppkommer har försäkring i Moderna 

Försäkringar men inte haft den så lång tid som två år, kan du 

ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som 

ligger till grund för anspråket inträffat sedan din nu gäll-ande 

försäkring trätt i kraft.

3. Om din försäkring upphört

Om du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvisten 

uppkommer på grund av att försäkringsbehovet upphört kan 

du trots detta få rättsskydd om försäkringen var i kraft när de 

händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund 

för anspråket och det därefter inte gått längre tid än tio år. 

Gäller även dig som bostadsrättsinnehavare om ditt bostads-

rättstillägg var tecknat.

C. ÖVERFALLSSKYDD

C.1 Försäkringen gäller för

C.1.1 Ersättning enligt lag

Det skadestånd som du enligt svenska skadeståndslagen har 

rätt till för personskada om du utsatts för misshandel, annat 

uppsåtligt våld/hot om våld, människorov, rån eller annat brott 

t.ex. våldtäkt, sexuellt övergrepp/utnyttjande eller liknande. 

Om du avlider till följd av sådant brott lämnar försäkringen ett 

engångsbelopp på 30 000 kronor. Beloppet betalas till döds-

boet.
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i sport och idrott med mer än ett prisbasbelopp per år. 

- Olycksfallsskada som har uppkommit genom (oavsett om 

skada uppkommit genom deltagande i professionell sport/

idrott eller vid övrigt utövande):

-

farkost eller vid hastighetskörning

med mikro- eller ultralätta flygplan

ultrasport, expeditions- eller äventyrsverksamhet samt off-

piståkning (för offpiståkning, se dock More Sport punkt 10).

- vridvåld som inte är orsakat genom en direkt yttre händelse. 

Detta undantag avser inte plötsligt vridvåld mot knä (Om du 

har tecknat More Health se även punkt 11.3.H.

- skada som uppkommit genom användning av medicinska 

preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning 

som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna 

försäkring

- skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterie, 

virus eller annat smittämne. Detta undantag avser inte smitta 

orsakad av fästingbett.

- sådan försämring av ditt hälsotillstånd som, även om denna 

försämring konstaterats efter ett olycksfall, enligt medicinsk 

erfarenhet sannolikt skulle ha inträtt även om olycksfallet inte 

inträffat, eller som kan anses bero på sjukdom, degenerativa 

förändringar, lyte eller sjukliga förändringar. Undantaget til-

lämpas även om det inte tidigare har varit symtom på dessa 

tillstånd

- skada till följd av överansträngning som inte har skett plöts-

ligt, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar.

7.2 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER
Omfattningen av din försäkring framgår av ditt försäkrings-

brev. 

Observera att det är mycket viktigt att du läser 7.2 A-D i ljus- 

et av punkt 14 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och 

allmänna begränsningar. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, 

se punkt 14.3.

Här kan du läsa om hur försäkringen gäller vid en olycksfallss-

kada, vad försäkringen inte gäller för samt specifika säkerhets-

föreskrifter.

7.1 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Accident ger dig ersättning vid olycksfallsskada. Denna punkt 

ska läsas tillsammans med punkt 7.2 Försäkrade skadehän-

delser.

Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet är 500 000 

kronor.

7.1.1 Vilka skador ersätts 

Med olycksfallsskada menas sådan kroppsskada som drabbar 

dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som krävt be-

handling på sjukhus eller hos läkare. Med yttre händelse menas 

ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Som olycksfallsskada räknas även skada på grund av 

- plötsligt vridvåld mot knä (även om vridvåldet inte är orsakat 

genom en direkt yttre händelse)

- total hälseneruptur

- smitta på grund av fästingbett

Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, 

värmeslag eller solsting. Sådan kroppsskada anses ha upp-

kommit samma dag de första symtomen blev synliga.

7.1.2 Vilka skador ersätts inte

Se även punkt 7.2.A.2 under Försäkrade skadehändelser.

Försäkringen gäller inte för

- skada som drabbar dig vid utövande av yrke som ingår i högre 

riskgrupp än den som anges i försäkringsbrevet. Kom 

i håg att du är skyldig att anmäla om avtalsgrundande upp-

gifter (yrkesutövning/riskgrupp) ändras.

- skada som uppkommit genom deltagande i professionell 

sport/idrott. Med professionell sport-/idrottsutövare menas 

att ersättning eller sponsring utgår i samband med deltagande 

A. MEDICINSK INVALIDITET TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL

A.1 Försäkringen gäller för

medicinsk invaliditet till följd av ersättningsbar olycksfalls-

skada. 

A.2 Försäkringen gäller inte för

Medicinsk invaliditet gäller inte för

- kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning, där symtomen vi-

sat sig före försäkringens begynnelsedag, och inte heller för 

följder av sådana tillstånd

- sådan funktionsnedsättning som redan fanns när olycksfallet 

inträffade 

- följder av olycksfallsskada som förvärrats på grund av sjuk-

dom, sjuklig förändring eller handikapp som du hade redan när 

skadan inträffade eller som tillstött senare

- olycksfallsskada om invaliditetsgraden inte kan konstateras 

inom 3 år från då olycksfallet inträffade

- mer än 100 % invaliditet för en och samma olycksfallsskada.

Ersättning utbetalas oberoende av andra försäkringar.

B. TANDSKADA

B.1 Försäkringen gäller för

Nödvändig och skälig kostnad i längst 5 år från skadedagen för 

tandbehandling vid ersättningsbar olycksfallsskada. 

Om tandbehandling på grund av din ålder måste uppskjutas 

ersätts dock sådan uppskjuten behandling om den utförs 

innan du fyller 25 år. Uppskjutning under längre tid ska vara 

godkänd av Moderna Försäkringar.

Kostnader avseende försämring som inträffar efter (och som 

inte var förutsägbara vid) slutbehandlingen ersätts i längst 5 

år från då slutbehandlingen utförts.

Skada på fast protes ersätts som skada på naturlig tand. Detta 

gäller även för avtagbar protes, som när den skadades protes 

var på plats i munnen. 

Behandling ska utföras av tandläkare ansluten till allmän 
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olycksfallsskada i längst 3 år från skadedagen för

- vård och behandling hos läkare 

- medicin, hjälpmedel och protes föreskriven av läkare

- behandling hos sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat efter 

i förväg träffad överenskommelse med Moderna Försäkringar 

- nödvändiga resor för vård och behandling. Gäller för resor 

inom Sverige eller inom det land i Norden/EU där du har din fas-

ta bostad. Resor ska tillstyrkas av behörig läkare eller tandläk-

are.

Försäkringen gäller för

- resor mellan din fasta bostad och din ordinarie arbetsplats 

eller skola under skadans akuta behandlingstid. Gäller för resor 

inom Sverige eller inom det land i Norden/EU där du har din 

fasta bostad.

En förutsättning är att din förmåga att förflytta dig är ned-

satt i sådan mån att du inte kan utföra ditt ordinarie förvärvs- 

eller skolarbete utan att särskilt transportmedel enligt läkares 

föreskrift måste anlitas. Behovet måste styrkas av behörig läk-

are.

Kostnad för vård och behandling i Sverige ersätts bara om 

den uppkommit inom offentlig vård eller hos vårdgivare som 

är ansluten till allmän försäkring eller har vårdavtal med sjuk-

vårdshuvudman eller motsvarande i annat nordiskt land eller 

EU-land.

Ersättning för rese- och behandlingskostnader utbetalas med 

sammanlagt högst 30 000 kronor.

D.2 Försäkringen gäller inte för 

Privat vård och behandling, privata operationer samt kostnad-

er för vård och resor i samband med dessa.

Kostnader som:

- överstiger kostnaden för motsvarande vård, behandling, 

medicin eller hjälpmedel i Sverige

- kan ersättas enligt lag, allmän eller annan försäkring, kon-

vention eller författning 

- uppkommer efter att den medicinska invaliditeten fastställts 

och definitiv invaliditetsersättning betalats ut för detta.

försäkring i Sverige eller motsvarande i annat nordiskt land 

eller EU-land.  

Föreslagen behandling och kostnad ska i förväg godkännas av 

Moderna Försäkringar. För nödvändig akutbehand-ling ersätts 

dock skälig kostnad även om godkännande inte hunnit inhäm-

tas.

B.2 Försäkringen gäller inte för

Försäkringen gäller inte för skada vid bitning eller tuggning.

Försäkringen gäller inte för kostnader

- som överstiger kostnaden för motsvarande behandling i  

Sverige

- som uppkommer efter slutbehandlingen och som inte är or-

sakad av oförutsägbar försämring

- som kan ersättas enligt lag, allmän eller annan försäkring, 

konvention eller författning

- beroende på ålders- eller sjukliga förändringar eller eftersatt 

underhåll.

C. NOGO-ERSÄTTNING VID BENBROTT

C.1 Försäkringen gäller för

Försäkringen ersätter ett av läkare konstaterat benbrott på 

händer, armar, fötter eller ben som orsakats av ett olycksfall 

som ersätts enligt denna försäkring (punkt 7.1.1). Frakturer på 

fingrar eller tår ersätts dock inte. 

Ersättningsbeloppet är 4 000 kronor per olycksfall, oberoende 

av antalet eller typ av frakturer som olycksfallet orsakat. 

Ersättningen utbetalas som en engångsersättning till den 

försäkrade då vi mottagit läkarintyg. NoGo-ersättningen 

påverkar inte eventuell ersättning för medicinsk invaliditet. 

C.2 Försäkringen gäller inte för 

Du får ingen ersättning för ett benbrott på endast tår eller 

fingrar.

D. RESE- OCH BEHANDLINGSKOSTNADER

D.1 Försäkringen gäller för

Nödvändiga och skäliga kostnader vid ersättningsbar 

7.3 SÅ VÄRDERAS DEN MEDICINSKA INVALIDITETS-
GRADEN
Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående ned-

sättning av den fysiska eller psykiska funktionsförmågan. Ned-

sättningen kan vara orsakad av olycksfallsskada enligt punkt 

7.1.1 (och om du tecknat tilläggsförsäkringen More Health 

sjukdom enligt punkt 11.2.A.1). Hänsyn tas endast till sådan 

nedsättning som objektivt kan fastställas.

Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt det medi-

cinska tabellverk som fastställts av Försäkringsförbundet samt 

var gällande vid skadetillfället. Om nämnda tabellverk skulle 

ersättas med nytt, för den svenska försäkringsbranschen 

gemensamt tabellverk, har Moderna Försäkringar rätt att 

bestämma invaliditetsgraden enligt det nya tabellverket. 

Vanprydande ärr och annan kosmetisk defekt till följd av  

olycksfallsskada som krävt läkarbehandling bestäms en-

ligt Trafikskadenämndens hjälptabell för fastställande av 

ersättning för utseendemässiga skadeföljder.

Bestämning av din medicinska invaliditetsgrad sker oberoende 

av ditt yrke, arbetsförhållanden och fritidsintressen. I vilken 

grad din arbetsförmåga har nedsatts beaktas inte.

7.4 SÅ BERÄKNAS ERSÄTTNINGEN FÖR MEDICINSK IN-
VALIDITET
Försäkringsbeloppet för 100 % medicinsk invaliditet framgår 

av ditt försäkringsbrev. Ersättning betalas med så stor del 

av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska inva-

liditetsgraden. Kan funktionsförmågan förbättras genom an-

vändning av protes, glasögon eller annat handikapphjälpmedel 

bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av protes-

funktionen/annat hjälpmedel.

Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när ditt 

tillstånd är bestående och ej livshotande. Rätten till ersättning 

inträder dock tidigast 12 månader efter att olycksfallsskadan 

inträffade eller om du har tecknat More Health 12 månader 

efter att sjukdomen blev aktuell.
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Kan den definitiva medicinska invaliditetsgraden inte fast-

ställas, när rätt till invaliditetsersättning uppkommer och viss 

medicinsk invaliditet är säkerställd, utbetalas förskott på be-

gäran av dig.

Avlider du innan rätt till ersättning för medicinsk invaliditet har 

inträtt utbetalas ingen ersättning. Avlider du efter att rätt till 

ersättning för medicinsk invaliditet inträtt men innan slutlig 

betalning skett, utbetalas det belopp som svarar mot den säk-

erställda definitiva invaliditetsgraden vid dödsfallet. Utbetal-

ning sker då till ditt dödsbo.

Utbetalning för medicinsk invaliditet grundar sig på det 

försäkringsbelopp som gäller för försäkringen det år ut-

betalningen sker. Om rätt till ersättning föreligger trots att 

försäkringen inte längre är i kraft, grundas utbetalningen på 

det försäkringsbelopp som skulle ha gällt om försäkringen 

fortfarande hade varit i kraft.

Försämring som inträffar mer än tio år efter det att olycksfallet 

inträffade ger inte rätt till ytterligare ersättning. 

Ersättning utbetalas oberoende av andra försäkringar.
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språkresor då privat inkvartering ingår som en del av

arrangemanget.

Även belopp som du erlagt före eller under resan för green-

fee, arrangemang, liftkort, skidskola, annan kurs/instruktion, 

hyrbil, utflykter och liknande betraktas som kostnad för rese-

arrangemanget.

Definitionerna av Olycksfall, Akut sjukdom och Närstående 

person i punkt 5.1.1-3 gäller även för More Travel.

Vi ersätter inte kostnader som kan ersättas från annat håll 

enligt lag, annan författning, konvention, garanti, annan 

försäkring eller från hotell, uthyrare, researrangör, resebyrå, 

transportföretag och liknande.

9.2 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER 
Observera att det är mycket viktigt att du läser A-G i ljuset av 

punkt 14 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna 

begränsningar. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 

14.3.

A. AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID SJUKDOM OCH SKADA

A.1 Försäkringen gäller för

Avbeställningsskyddet gäller om du före avresan tvingas 

avbeställa researrangemanget på grund av att akut allvarlig 

sjukdom, svårare olycksfall eller dödsfall drabbar någon av föl-

jande personer:

- dig eller annan medförsäkrad enligt punkt 1 Vem försäkrin-

gen gäller för

- närstående person till dig 

- den person som du ska besöka om besöket inte kan genom-

föras.

En förutsättning för ersättning är att läkarintyg kan visas som 

styrker att det var nödvändigt att avbeställa researrangeman-

get, och att en av Moderna Försäkringar godkänd läkare god-

känner skälet för avbeställningen.

Avbeställningsskyddet gäller även om allvarlig skada (t.ex. 

Detta är en tilläggsförsäkring. Av försäkringsbrevet framgår 

om More Travel ingår. Tilläggsförsäkringen omfattar alla för-

säkrade.

Om inget annat anges gäller reglerna i baspaketet punkt 1-7.

More Travel måste vara tecknat innan någon händelse eller 

omständighet inträffat som omfattas av More Travel.

9.1 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
More Travel kompletterar Travel med följande moment:

- avbeställningsskydd vid sjukdom och skada

- avbeställningsskydd vid krig och terror

- ersättningsresa

- försening

- obrukbar semesterbostad

- utökat försäkringsbelopp för pengar

- självriskskydd.

Försäkringen gäller för privata researrangemang utanför  

Sverige under de första 45 dagarna av resan, räknat från 

avresedagen från hemorten i Sverige. 

För privata researrangemang inom Sverige gäller försäkringen 

på samma sätt, dock endast om resan är avsedd att vara mer 

än i två dygn. 

Researrangemanget ska vara bokat och betalt innan avresa 

från Sverige. Med researrangemang menas: 

- färdbiljett, kost, logi och annat arrangemang sålt av rese-

arrangör, resebyrå eller transportföretag

- övernattning på hotell eller motsvarande

- hyrd stuga, fritidshus, hus eller lägenhet.

Om du hyr stuga, fritidshus, hus eller lägenhet av privat uthyr-

are ska hyresavtal vara upprättat skriftligt.

Resa med, eller boende hos privatperson betraktas inte som 

researrangemang. Som researrangemang betraktas dock 

brand eller inbrott) inträffar i din privata bostad i Sverige och 

kräver din omedelbara närvaro.

Avbeställningsskyddet gäller även om du före avresan drabbas 

av olycksfall som förhindrar utövande av sportresas huvudsak-

liga syfte. Försäkringen täcker endast tema-resor som har ett 

uttalat och uteslutande sportsyfte såsom skidresa, golfresa 

eller dykresa. En förutsättning för ersättning är att skadan är 

dokumenterad av läkare och denne direkt avrått från utövande 

av berörd sport.

Avbeställning ska ske omgående, samma dag eller senast da-

gen efter, när orsaken till avbeställningen blivit känd.

Försäkringen ersätter erlagda verifierade kostnader för 

researrangemanget enligt punkt 9.1.

Högsta ersättning är 45 000 kronor per person dock högst 

75 000 kronor sammanlagt per skadetillfälle.

A.2 Försäkringen gäller inte för

Kostnader som beror på:

- graviditet eller förlossning och som uppstått efter den 28:e 

veckan av graviditeten

- olycksfall, sjukdom eller skada som inte är akut eller som var 

känd vid beställning av researrangemanget.

A.3 Säkerhetsföreskrifter

Du måste se till att du inte 

a) använder alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, nar-

kotiska medel eller missbrukar läkemedel på sådant sätt att det 

påverkar ditt handlande och du därmed drabbas av olycksfall 

eller sjukdom

b) dröjer med avbeställningen

c) beställer researrangemanget mot läkares avrådan.

B. AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID KRIG OCH TERROR

Avbeställningsskyddet gäller om du före avresan tvingas 

avbeställa researrangemanget på grund av att det utbryter 

eller är överhängande fara för en av följande händelser i det 
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C. ERSÄTTNINGSRESA

C.1 Ersättningsbara händelser

Ersättning för betalda kostnader för researrangemanget enligt 

punkt 9.1 lämnas för dig och de övriga försäkrade om påbörjad 

resa inte kan utnyttjas eller avbryts för att du drabbas av akut 

sjukdom eller olycksfall och

- av läkare sjukskrivs eller ordineras vila inomhus under mer än 

halva den planerade restiden

- blir intagen på sjukhus under mer än halva den planerade 

restiden

- på läkares inrådan måste åka hem i förtid under restidens 

första hälft.

Ersättning lämnas för dig och de övriga försäkrade även om

a) du tvingas resa hem i förtid under restidens första hälft på 

grund av att:

- närstående person i Sverige till dig avlidit, blivit allvarligt sjuk 

eller råkar ut för svårare olycksfall 

- allvarlig skada (t.ex. brand eller inbrott) inträffar i din privata 

bostad i Sverige och kräver din omedelbara närvaro.

b) någon försäkrad avlider under deltagande i resan. Ersättning 

lämnas inte till den avlidnes dödsbo.

C.2 Beräkning av ersättningen

En förutsättning för ersättning av betalda kostnader för rese-

arrangemanget är att:

- du kan styrka ditt krav med läkarintyg utfärdat av behand-

lande läkare på platsen, medicinska journaler och andra hand-

lingar som kan vara av betydelse vid skaderegleringen. Läkar-

intyget ska innehålla diagnos, antal sjukdagar, vårdbehov, om 

läkaren har ordinerat vila inomhus och om läkaren av medicin-

ska skäl rekommenderar eventuell hemresa

- en av Moderna Försäkringar godkänd läkare godkänner ditt 

vårdbehov, sjukskrivning, ordination eller hemresa.

Som första sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket.

Vid resa från Sverige med egen eller hyrd bil/husbil räknas dess- 

utom som resekostnad körersättning beräknat enligt Skatte-

verkets schablonbelopp för reseavdrag, för närmaste färdväg 

land/det område utanför Sverige, som du har beställt och be-

talt resa till:

- krig eller krigsliknande tillstånd

- terrorism*

- naturkatastrofer

- epidemi.

* Med terrorism menas en handling, inklusive våld eller hot 

om våld, som begåtts med politiskt, religiöst, ideologiskt eller 

etniskt mål/grund, inklusive syftet att påverka en regering eller 

sprida offentlig rädsla. En sådan handling betraktas som 

terrorism, oavsett om den begås av en eller flera personer, och 

oavsett om de handlar på egen hand eller i förbindelse med en 

eller flera organisationer och/eller myndigheter.

En förutsättning för ersättning är, att det Svenska Utrikesde-

partementet (UD), svensk ambassad eller liknande institution 

har konstaterat och dokumenterat händelsen efter följande 

riktlinjer:

- när det Svenska Utrikesdepartementet (UD) avråder från 

resa, eller redan rekommenderar evakuering

- när det Svenska Utrikesdepartementet (UD) inte direkt 

avråder från inresa eller har tagit initiativ till evakuering, kan 

resan avbeställas efter avtal med Moderna Försäkringar. Avtal 

om avbeställning av resan kan ske, när en situation har up-

pstått i det område, dit du ska uppehålla dig och färdas i, och 

där det anses att det är förbundet med markant ökad risk eller 

osäkerhet för dig att uppehålla dig eller färdas genom.

Beslut om huruvida Moderna Försäkringar kan bevilja ersättning 

till följd av avbeställning görs först omedelbart innan den plan-

lagda avresan.

Försäkringen ersätter bara de verifierade kostnader för rese-

arrangemanget, som du innan händelsen eller innan den över-

hängande faran för händelsen uppstod, har erlagt eller för-

pliktigat dig till att betala.

Högsta ersättning är 45 000 kronor per person dock högst 

75 000 kronor sammanlagt per skadetillfälle.

från resans start (hemorten eller biluthyrningskontoret) till 

platsen där resan avbryts och åter (till hemorten eller det ställe 

där den hyrda bil/husbil återlämnas), dock högst 5 000 km.

C.3 Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättning är 45 000 kronor per person dock högst 

75 000 kronor sammanlagt.

C.4 Försäkringen gäller inte för

Om du eller någon annan försäkrad är berättigad till ersättning 

av betalda kostnader för researrangemanget under momentet 

Ersättningsresa betalas inte kostnader för outnyttjad rese-

kostnad enligt punkt 5.3.D.

Försäkringen gäller inte för kostnad:

- som beror på att vårdbehov förelåg redan då resan startade. 

Vid akut försämring som inte kunnat förutses, ersätts dock 

kostnader som beror på försämringen

- som har samband med graviditet eller förlossning och som 

uppstått efter den 28:e veckan av graviditeten

- för vistelse på badanstalt, hälso- eller rehabiliteringscenter 

och därmed förenade resor

- för privat sjukvård i Norden

- som beror på sjukdom eller olycksfall som uppkommit i sam-

band med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvs-

verksamhet

- som uppkommit genom deltagande i professionell sport/

idrott. 

Försäkring gäller inte för kostnad: om du är 16 år eller äldre 

och drabbas av olycksfall orsakat av:

- tävling eller organiserad träning med motorfordon/motor- 

farkost eller vid hastighetskörning

- fallskärmshoppning, glid- och skärmflygning samt flygning 

med mikro- eller ultralätta flygplan

- boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår

- bergsklättring, offpiståkning och alla aktiviteter som kan be-

traktas som extrem- eller ultra-sport

- dykning eller annan liknande aktivitet som kräver certifikat 

för utövandet om sådant inte finns.
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son dock högst 75 000 kronor sammanlagt.

D.2 Om allmänna färdmedel försenas

a) Vid utresa

Om allmänt färdmedel blir försenat och du till följd av detta an-

länder mer än 12 timmar för sent till resmålet får du ersättning 

med 300 kronor per person per påbörjat försenat dygn. Hög-

sta ersättning är 5 000 kronor per person.   

b) Vid hemresa

Om allmänt färdmedel är försenat vid återkomsten till resans 

utgångspunkt i Sverige, och du därför missar en bokad an-

slutning, får du ersättning för kost och logi till nästa möjliga 

anslutning. Högsta ersättning är 1 000 kronor per person. 

Kvitto och intyg från researrangör eller transportföretag om 

förseningen ska kunna uppvisas.

Med allmänt färdmedel avses också färdmedel arrangerat 

av uthyrare, researrangör, resebyrå, transportföretag och 

liknande.

D.3 Om ditt bagage försenas

Om ditt bagage som polletterats vid utresan från Sverige blir 

försenat mer än 12 timmar efter din ankomst till resmålet får 

du ersättning med 2 000 kronor per person dock högst 10 000 

kronor sammanlagt för alla försäkrade som deltar i resan. 

Bagageförseningen ska styrkas med en så kallad PIR-rapport 

eller liknande intyg som du omedelbart ska begära från trans-

portören och skicka till oss när du anmäler förseningen.

E. OBRUKBAR SEMESTERBOSTAD

E.1 Försäkringen ersätter verifierade nödvändiga och 

skäliga merkostnader för kost och annan logi om: 

- semesterbostaden blir obrukbar till följd av brand, explosion, 

inbrott, läckage- eller vattenskada, storm, snötryck, över-

svämning, jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin, vulkan-

utbrott eller annan naturskada. Med semesterbostad menas 

här hotellrum, stuga, fritidshus, hus, lägenhet och tält.

C.5 Säkerhetsföreskrifter

Du måste se till att du inte:

a) använder alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, nar-

kotiska medel och därmed drabbas av skada

b) gör dig skyldig till uppsåtlig gärning som är straffbar och 

som har samband med skadan

c) företar resa i strid med medicinska råd av läkare och drabbas 

av sjukdom eller olycksfall

d) om du är 16 år eller äldre och aktivt deltar i ett slagsmål och 

därigenom drabbas av skada.

D. FÖRSENING

D.1 Om du kommer för sent

Försäkringen gäller om du vid resa under den direkta färden till 

utresans eller hemresans utgångspunkt försenas och därmed 

missar en med allmänt färdmedel inbokad avgång. Med allmänt 

färdmedel avses också färdmedel arrangerat av uthyrare, rese-

arrangör, resebyrå, transportföretag och liknande.

Ersättning lämnas endast om följande säkerhetsföreskrifter är 

uppfyllda:

a) orsaken till den missade avresan är en händelse som du själv 

inte kunnat förutse eller förhindra  

b) du måste ha påbörjat färden till utresans/hemresans ut-

gångspunkt i så god tid att du under normala förhållanden 

skulle ha hunnit boka in dig och ditt bagage i förväg i enlighet 

med vad som krävs av researrangör, flygbolag eller övrigt 

transportföretag.

Du får ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader 

(t.ex. resa kost och logi) som kan uppstå för att du ska kunna 

komma ikapp/ansluta dig till resan vid:

- direkt utresa från Sverige eller direkt hemresa från slutdes-

tinationen

- en direkt påföljande anslutning. 

Är anslutning inte möjlig eller förlorar du mer än halva den 

planerade restiden på grund av förseningen jämställs händel-

sen med Avbeställning enligt punkt 9.2.A. Ersättning lämnas 

då för de erlagda verifierade kostnader för researrangemanget 

enligt punkt 9.1. Högsta ersättning är 45 000 kronor per per-

- husbil, husvagn och vattenfarkost som används som semes-

terbostad inte kan brukas till följd av någon av ovan nämnda 

skador eller till följd av att fordonet/farkosten skadas i sådan 

mån att fortsatt vistelse i fordonet/farkosten är omöjlig.

E.2 Ersättning lämnas för: 

- annan logi med (sammanlagt för alla försäkrade) upp till 500 

kronor per dygn, högst 3 000 kronor per vecka

- kost med upp till 150 kronor per försäkrad person per dygn, 

högst 1 000 kronor per person per vecka.

F. UTÖKAT FÖRSÄKRINGSBELOPP FÖR PENGAR

Under resa höjs högsta ersättningsbelopp (se punkt 4.3)

- för pengar (medförda mynt och sedlar) till 6 000 kronor.

G. SJÄLVRISKSKYDD

Moderna Försäkringar betalar din självrisk om det på resan in-

träffar en skada som vi ersätter enligt punkt 4.6 under rubrik-

erna Försäkringen gäller för. 

More Travel gäller utan självrisk.
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Föremål Ålder i år och ersättning i procent

Golfutrustning

Cykel och cykelutrustning

Skidutrustning

100 100 90 75 55 45 20 %

100 90 75 60 45 35 20 %

100 90 75 60 45 35 20 %

0-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7+ År

Tabell för ersättning och åldersavdrag

10.4 FÖRSENAD SPORTUTRUSTNING VID RESA
Om din sportutrustning som polletterats vid utresa blir försenad 

mer än 12 timmar efter din ankomst till resmålet får du ersättning 

för hyra av likvärdig utrustning. Högsta ersättningsbelopp är   

2 000 kronor per person dock högst 6 000 kronor sammanlagt 

för alla försäkrade som deltar i resan. 

Bagageförseningen ska styrkas med en så kallad PIR-rapport 

eller liknande intyg som du omedelbart ska begära från trans-

portören och skicka till oss när du anmäler förseningen. 

Utgift för hyra av sportutrustning ska kunna styrkas med origi-

nalkvitto.

10.5 VIND- OCH KITESURFINGBRÄDA
10.5.1 Försäkringen gäller för

Skada på eller förlust av vind- och kitesurfingbräda genom 

plötslig oförutsedd händelse.

Försäkrad egendom är vind- och kitesurfingbräda samt tillbe-

hör.

Försäkringen gäller inom Norden. Vid resa utanför Norden 

gäller försäkringen i EU under resans första 45 dagar.

Försäkringen omfattar även Ansvar enligt punkt 6.A och 

Rättsskydd enligt punkt 6.B för dig som ägare eller brukare av 

den försäkrade brädan.

Detta är en tilläggsförsäkring. Av försäkringsbrevet framgår 

om More Sport ingår och vilken eller vilka personer som om-

fattas.

Om inget annat anges gäller reglerna i baspaketet (punkt 1-7).

10.1 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
- Högre ersättningsbelopp för viss sportutrustning

- Minskade åldersavdrag på viss sportsutrustning

- Försenad sportutrustning vid resa

- Vind- och kitesurfingbräda samt tillbehör

- Behandlingskostnader samt invaliditetsersättning vid olycks-

fall som inträffat under offpiståkning.

10.2 HÖGRE ERSÄTTNINGSBELOPP FÖR VISS SPORTUT-
RUSTNING
Tabell för högsta försäkringsvärde i punkt 4.3 “Stuff” ersätts i 

berörda delar av denna tabell:

Försäkrad egendom Högsta ersätt-nings-

belopp

Per golfutrustning

Per cykel inklusive fast monterad utrust-

ning

30 000 kronor

30 000 kronor

Tabell för högsta försäkringsvärde

10.3 MINSKADE ÅLDERSAVDRAG FÖR VISS SPORTUT-
RUSTNING
Ersättningstabell i ersättnings- och värderingsregler i punkt 12 

”Stuff” ersätts i berörda delar av följande tabell:

10.5.2 Försäkringen gäller inte för

Skada orsakad av

-is, snö, frysning

-nedsmutsning, missfärgning och repor i brädans ytskikt

-nötning, förslitning, bristande underhåll, åldersförändring 

eller annan långtidspåverkan.

Skada genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogan-

de eller förskingring.

10.5.3 Säkerhetsföreskrifter

Vind-/kitesurfingbrädan samt tillbehör ska förvaras i låst 

utrymme eller låst på specialtillverkat takräcke som är fastlåst 

på bilen eller vara fastlåst i annat fast föremål.

Vind-/kitesurfingbrädan skall vara märkt på så sätt att det är 

möjligt att identifiera brädan och/eller ägaren till brädan.

10.5.4 Ersättningsregler

Vind- och kitesurfingbrädan samt övrigt tillbehör/utrustning 

inklusive segel till brädan ersätts med 100 % av nypriset upp 

till tre år, därefter med marknadsvärdet.

Minsta ersättning är 20 % av nypriset. 

Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kronor.

Grundsjälvrisk tillämpas.

10.6 OLYCKSFALL UNDER OFFPISTÅKNING
10.6.1 Försäkringen omfattar

Olycksfall som inträffat under offpiståkning.
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- som uppkommer efter att den medicinska invaliditeten 

fastställts och definitiv invaliditetsersättning betalats ut för  

detta.

10.6.4 Medicinsk invaliditet

Försäkringen gäller för medicinsk invaliditet till följd av 

ersättningsbar Offpist-olycksfallsskada. 

Gäller inte för

Medicinsk invaliditet gäller inte för

- kroppsfel, där symtomen visat sig före försäkringens be-

gynnelsedag, och inte heller för följder av sådana tillstånd

- sådan funktionsnedsättning som redan fanns när olycksfallet 

inträffade 

- följder av olycksfallsskada som förvärrats på grund av sjuk-

dom, sjuklig förändring eller handikapp som du hade redan när 

skadan inträffade eller som tillstött senare

- olycksfallsskada om invaliditetsgraden inte kan konstateras 

inom 3 år från då olycksfallet inträffade

- mer än 100 % invaliditet för en och samma olycksfallsskada.

Beräkning av ersättning

Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet tiil följd av off-

piståkning är alltid 500 000 kronor oavsett tillämpligt för-

säkringsbelopp i övriga YoungLiving.

Följande delar i punkt 7 - Accident tillämpas: 

Punkt 7.3 Så värderas den medicinska invaliditetsgraden

Punkt 7.4 Så beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Med offpiståkning menas alpin utförsåkning som sker utanför 

markerat pistområde. Pistområde som betecknas som Offpist-

område omfattas dock.

Med Olycksfall menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt 

genom plötslig yttre händelse.

10.6.2 Försäkringen gäller inte för

Skada som inträffat

- i område där offpiståkning uttryckligen avråds eller förbjudits 

av myndighet, skidanläggning, markägare eller liknande. Detta 

omfattar även tillfällig avrådan p.g.a. lavinrisk eller liknande

- under tävling och träning inför denna som är typiska för off-

pist och som anordnas av idrottsförbund eller idrottsförening 

eller då den försäkrade tränar enligt ett träningsprogram.

10.6.3 Behandlingskostnader

Kostnader som ersätts:

Kostnader för läkar- och sjukhusvård

- upp till tre år från skadedagen vid olycksfall. Efter 60 dagar 

ersätts enbart kostnader för sjukvård i Sverige.

Kostnad för vård och behandling i Sverige ersätts bara om 

den uppkommit inom offentlig vård eller hos vårdgivare som 

är ansluten till allmän försäkring eller har vårdavtal med sjuk-

vårdshuvudman eller motsvarande i annat nordiskt land eller 

EU-land.

Ersättning för behandlingskostnader utbetalas med samman-

lagt högst 30 000 kronor.

Kostnader som inte ersätts 

Kostnader

- i förbindelse med privat vård och behandling, privata opera-

tioner samt kostnader för vård och resor i samband med 

dessa

- som överstiger kostnaden för motsvarande vård, behandling, 

medicin eller hjälpmedel i Sverige

- som kan ersättas enligt lag, allmän eller annan försäkring, 

konvention eller författning 
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Angiva diagnoskoder refererar till den internationella 
statistiska klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem 
ICD-10, utgiven i Sverige 1997 (KSH97), fastställd av Värld-
shälsoorganisationen. ICD-10 ska tillämpas även om klas-
sifikationen ändras eller om diagnoser ändras eller tillkom-
mer.

En sjukdom anses ha blivit aktuell 

- den dag försämringen av hälsotillståndet första gången 

påvisades av läkare

- om du avlider av sjukdomen utan att ha sökt läkarvård.

11.1.2 Vilka sjukdomar och tillstånd ersätts inte

- sjukdom som blir aktuell inom sex månader från det datum 

försäkringen trädde i kraft. Detta undantag tillämpas inte om 

försäkringen är tecknad som fortsättning på försäkring för 

Sjuk- och Olycksfall barn i Moderna Försäkringar eller om mot-

svarande försäkring omfattande sjukdom var gällande i annat 

bolag fram till denna försäkrings ikraftträdande. 

- sjukdom som enligt medicinsk erfarenhet kan antas vara följd 

av missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, 

narkotiska medel eller läkemedel

- vilka övriga sjukdomar eller tillstånd som inte ger rätt till 

ersättning från försäkringen framgår av punkt 11.2.A.2 och 

11.2.B.2.

11.2 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER
A. Medicinsk invaliditet till följd av sjukdom

A.1. Försäkringen gäller för

Medicinsk invaliditet till följd av nedanstående sjukdomar:

- diabetes mellitus typ 1 insulinbehandlad diabetes ICD E10

- multipel skleros (MS) ICDG35

- hjärtinfarkt ICD I21-I23

- hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke ICD I60-I64

- njursvikt N17-N19

Annan sjukdom som resulterat i:

- förlust av njure

- förlust av lunga

- total synförlust

Detta är en tilläggsförsäkring. Av försäkringsbrevet framgår 

om More Health ingår och vilken eller vilka personer som om-

fattas.

Observera att More Health är ett tillägg som utökar momentet 

Accident (punkt 7). More Health ska läsas och tolkas till- 

sammans med villkorstext under Accident, om inget annat an-

ges gäller reglerna i punkt 7.

11.1 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
More Health kompletterar Accident med följande mo-

ment:

- Medicinsk invaliditet till följd av ersättningsbar sjukdom

- Direkthjälp till följd av ersättningsbar brännskada eller sjuk-

dom

- Övriga kostnader och rehabilitering vid ersättningsbar 

olycksfallskada

- Tilläggsersättning

- Sjukhusvistelse 

- Kläder, glasögon m.m.

- Plötsligt vridvåld mot arm eller ben

- Dödsfall till följd av ersättningsbar olycksfallsskada.

Dessutom höjer More Health försäkringsbeloppet för medi-

cinsk invaliditet till 1000 000 kronor vid både olycksfall och 

sjukdom.

11.1.1 Vilka sjukdomar och tillstånd ersätts

Med sjukdom förstås en under försäkringstiden konstaterad 

försämring av det fysiska hälsotillståndet, som inte är att be-

trakta som olycksfallsskada enligt punkt 7.1. Sjukdomar med 

medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall.

Som sjukdom avses även isolering av smittbärare enligt myn-

dighets föreskrifter.

Vilka sjukdomar som ger rätt till ersättning från försäkringen 

framgår av punkt 11.2.A.1 och 11.2. B.1.

- total hörselförlust

- synförlust på eller förlust av ett öga

- hörselförlust på ett öra

- förlust av lukt och/eller smak

- förlamning, amputation

- transplantation (av hjärta, lever, njure, lunga, benmärg)

- hjärtoperation.

2. Försäkringen gäller inte för

- sjukdom som blir aktuell inom 6 månader från försäkringens 

begynnelsedag

- sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning, där 

symtomen visat sig före försäkringens begynnelsedag, och 

inte heller för följder av sådana tillstånd

- sådan funktionsnedsättning som redan fanns när sjukdomen 

blev aktuell

- följder av sjukdom som förvärrats på grund av sjukdom, sjuk-

lig förändring eller handikapp som du hade redan när skadan 

inträffade eller som tillstött senare

- sjukdom om invaliditetsgraden inte kan konstateras inom 5 år 

från då sjukdomen blev aktuell

- andra sjukdomar än de ovan uppräknade

- följdverkningar av andra sjukdomar än de ovan uppräknade

-mer än 100 % invaliditet för en och samma sjukdom eller 

olycksfallsskada.

Ersättning utbetalas oberoende av andra försäkringar.

B. DIREKTHJÄLP

B.1 Försäkringen gäller för

rätt till direkthjälp om du drabbas av; 

- allvarlig brännskada minst 30 % av andra graden, mätt med 

”Rules of Nine” eller ”Lund and Browder Surface Chart”

- malign tumör (se* nästa sida) ICD C00-C43, C45-C97

- benign hjärntumör som kräver operation ICD D32.0, D33.0-

33.3, D35.2, D35.3 och D35.4

- motorneuronsjukdom ICD G12.2

- multipel skleros (MS) ICD G35

- hjärtinfarkt ICD I21-I23

- hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke ICD I60-I64

- aortaaneurysm ICDI71

- transplantation (av hjärta, lever, njure, lunga, benmärg) 27
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Rehabiliteringskostnader för

- anlags- och arbetsprövning

- arbetsträning

- omskolning

- övriga medicinska eller arbetsvårdande åtgärder för rehab-

ilitering.

Med rehabiliterande behandling menas tidsbegränsade åt-

gärder som efter den akuta behandlingstiden syftar till att för-

bättra din funktionsförmåga. Behovet för rehabiliterande be-

handling ska styrkas av och ske efter remiss/intyg av behörig 

läkare. Behandlingen ska ske på rehabiliteringsklinik eller annat 

jämförbart behandlingsställe. Kostnader för rehabiliterande 

behandling ersätts för en sammanhängande period av längst 1 

år. Behandling ska vara genomförd inom 5 år från skadedagen.

Engångskostnader

för handikappanpassning och annan nödvändig förändring av 

din fasta bostad som kan lindra invaliditetstillståndet eller öka 

rörelseförmågan.

Ersättning utbetalas med sammanlagt högst 100 000 kronor, 

varav högst 50 000 kronor för engångskostnader.

Alla åtgärder och kostnader ska i förväg godkännas av Mod-

erna Försäkringar samt styrkas med originalkvitton.

C.2 Försäkringen gäller inte för

Försäkringen gäller inte för följande kostnader:

- kostnader som kan ersättas enligt lag, allmän eller annan 

försäkring, konvention eller författning

- förlorad arbetsinkomst

- löpande/återkommande kostnader för t.ex. medicin, kost 

eller kläder

- kostnader för hälso- eller solresor även om syftet är att lindra 

allergiska eller andra besvär

- för rehabilitering som uppkommer efter att en medicinsk 

invaliditetsgrad fastställts och definitiv invaliditetsersättning 

härför betalats ut

- för handikappanpassning och annan nödvändig förändring av 

din fasta bostad som 

- hjärtoperation.

* Elakartad tumär bekräftad genom vävnadsprov och överens-

stämmande med vidstående diagnoskoder. Omfattar också 

blodcancer, elakartad tumör i lymfatisk vävnad (malignt lym-

fom) och elakartad födelsemärkestumör (malignt melanom). 

Vanlig hudcancer, tumörer som är histologiskt beskrivna som 

förstadier till cancer (premaligna) eller som bara visar tidiga 

elakartade förändringar samt tumörer som inte sprider sig från 

den ursprungliga tumören (cancer in situ) omfattas inte. 

Rätt till ersättning inträder så snart diagnosen är fastställd och 

säkerställd av behörig läkare och skadan anmälts till Moderna 

Försäkringar.

Vi utbetalar direkthjälpen som en engångsersättning till dig på 

50 000 kronor.

Ersättning utbetalas oberoende av andra försäkringar.

B.2 Försäkringen gäller inte för

Utbetalning av direkthjälp gäller inte 

- om dödsfall inträffar innan rätt till ersättning uppkommit

-  vid sjukdom som blir aktuell inom 6 månader från försäkring-

ens begynnelsedag

- mer än en gång för varje sjukdom/händelse enligt punkt 

11.2.B.1 

- vid andra sjukdomar än de som är uppräknade under punkt 

11.2.B.1.

C. ÖVRIGA KOSTNADER OCH REHABILITERING

C.1 Försäkringen gäller för

Ersättningsbar olycksfallsskada som krävt behandling på sjuk-

hus eller hos läkare.

Vi betalar ersättning för nödvändiga, oundvikliga och skäliga:

Merkostnader

merkostnader som uppkommit under skadans akuta be-

handlings- och läkningstid dock längst i 1 år från skadedagen. 

Med merkostnader menas t.ex. kostnader för hjälp i hemmet.

eller byggnadstekniska brister

kringutrustning till dessa och programvaror

ade.

D. FÖRHÖJD INVALIDITETSGRAD

Förhöjning av den medicinska invaliditetsgraden (fastställt en-

ligt Försäkringsförbundets tabellverk) gäller vid ersättningsbar 

olycksfallsskada enligt punkt 4.1.1 om du drabbas av någon av 

de skador som framgår av tabellen på nästa sida.
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Ersättning lämnas inte 

- för mer än 100 % invaliditet

Din 
kroppsskada

Din 
kroppsskada

Invaliditets-
grad 
förhöjs till

Invaliditets-
grad 
förhöjs till

Invaliditets-
grad enligt 
Försäkrings-
förbundets 
tabellverk

Invaliditets-
grad enligt 
Försäkrings-
förbundets 
tabellverk

total synförlust

total 
hörselförlust

synförlust på 
eller förlust av 
ett öga

förlust av hörsel 
på ett öra

förlust av hela 
benet

förlust av benet i 
eller över knäled 

förlust av fot

förlust av framfot

förlust av stortå

förlust av hand

förlust av arm

68 %

60 %

14-17 %

15 %

33-38 %

19 %

9 %

6 %

3 %

37 %

45-46 %

90 %

80 %

40 %

25 %

70 %

45 %

22 %

15 %

8 %

70 %

75 %

förlust av alla 
fingrar på en 
hand

förlust av tumme 
med mellan-
handsben

förlust av 
tumme

förlust av 
tummens 
ytterled

förlust av 
pekfinger

förlust av 
pekfingrets 
ytter- och mittled

förlust av 
pekfingrets 
ytterled

förlust av 
långfinger

förlust av 
långfingrets 
ytter- och mittled

förlust av ring-
eller lillfinger

förlust av ring-
eller lillfingrets 
ytter- och mittled

32 %

19 %

17 %

8 %

7 %

6 %

4 %

 7 %

 4 %

 2-3 %

 4 %

60 %

40 %

35 %

20 %

18 %

15 %

10 %

18 %

10 %

8 %

10 %

E. TILLÄGGSERSÄTTNING

Tilläggsersättning lämnas vid ersättningsbar olycksfallsskada 

(punkt 7.1) eller sjukdom (punkt 11.2.A.1) som medför en medi-

cinsk invaliditetsgrad (fastställt enligt Försäkringsförbundets 

tabellverk) på minst 25 %. Din ersättning uträknas enligt punkt 

7.4. Denna ersättning förhöjs därefter med en procentsats 

som motsvarar invaliditetsgraden. Om du drabbas av någon av 

de olycksfallsskador som anges i punkt 11.2.D och som medför 

en medicinsk invaliditetsgrad (fastställt enligt Försäkringsför-

bundets tabellverk) på minst 25 % tillämpar vi den förhöjda 

invaliditetsgraden när vi beräknar tilläggsersättningen.

Exempel på beräkning av tilläggsersättning: 

Den medicinska invaliditetsgraden vid förlust av hela benet en-

ligt punkt 11.2.D är 70 %. 

Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet är 1 000 000 kro-

nor. 

Ordinarie ersättning blir 70 % av försäkringsbeloppet = 700 

000 kronor. 

Tilläggsersättningen blir 70 % av den ordinarie ersättningen 

700 000 kronor = 490 000 kronor.

Sammanlagt blir ersättningen = 1 190 000 kronor

F. SJUKHUSVISTELSE

F.1 Försäkringen gäller för

Sjukhusvistelse ersätts med 150 kronor per dygn i som mest 

ett år om du är inskriven över natten på sjukhus för vård/be-

handling av ersättningsbar olycksfallsskada, av ersättningsbar 

olycksfallsskada, av ersättningsbar sjukdom eller i samband 

med förlossning.

F.2 Försäkringen gäller inte för

- vanligt sjukhusbesök i så kallad öppenvård

- period då försäkringen inte är i kraft

- sjukhusvistelse orsakad av sjukdomar och olycksfallsskador 

som undantas i punkt 7.1.2, punkt 11.1.2 och i punkt 11.2.A.2 

och 11.2.B.2.

29

(forts. 11.2 - Försäkrade skadehändelser)



YoungLiving - More Health

I. DÖDSFALL 

I.1 Försäkringen gäller för

- dödsfall till följd av ersättningsbar olycksfallsskada om du 

avlider inom två år från då olycksfallet inträffade.

Vi utbetalar en engångsersättning på 30 000 kronor till ditt 

dödsbo.

Ersättning utbetalas oberoende av andra försäkringar.

I.2 Försäkringen gäller inte för

Dödsfall till följd av

- sjukdom

- användning av medicinska preparat eller till följd av ingrepp, 

behandling eller undersökning som inte föranletts av olycks-

fallsskada som omfattas av denna försäkring.

Föremålen i punkt G ersätts med följande procent av nypriset.

Föremål Ålder i år och ersättning i procent

Kläder, skor, stövlar och hjälm

Ur, glasögon samt hörapparat och annat 

handikapphjälpmedel*

100 70 60 50 30 20 20 %

100 80 60 50 40 20 %

0-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7+ År

70

* om ur, glasögon samt hörapparat eller annat handikapphjälpmedel går att reparera betalar vi endast för reparations-

kostnaden.

G. KLÄDER, GLASÖGON MED MERA

G.1 Försäkringen gäller för

Förlust av eller skada på kläder, skor, stövlar, hjälm, ur, glasögon 

eller hörapparat som bars vid ersättningsbar olycksfallsskada 

som krävt akut behandling på sjukhus eller hos läkare. 

Ersättning utbetalas med sammanlagt högst 10 000 kronor.

G.2 Försäkringen gäller inte för

förlust av eller skada på 

- kläder, skor, stövlar, hjälm, ur, glasögon eller hörapparat som 

bars vid olyckstillfället och som kan ersättas från ansvars- eller 

trafikförsäkring

- övrig personlig egendom.

H. PLÖTSLIGT VRIDVÅLD MOT ARM ELLER BEN

Oavsett undantaget i punkt 7.1.2 4:e stycket gäller försäkring-

en för skada på grund av plötsligt vridvåld mot arm eller ben 

(inklusive knä), även om vridvåldet inte är orsakat genom en 

direkt yttre händelse.

11.3 MEDICINSK INVALIDITET
11.3.1 Hur värderas den medicinska invaliditetsgraden 

Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående ned-

sättning av den fysiska eller psykiska funktionsförmågan. Ned-

sättningen kan vara orsakad av olycksfallsskada enligt punkt 

7.1.1 eller av sjukdom enligt punkt 11.2.A.1. Hänsyn tas endast 

till sådan nedsättning som objektivt kan fastställas.

För fullständig definition se punkt 7 - Accident. 

11.3.2 Hur beräknas ersättningen

Försäkringsbeloppet för 100 % medicinsk invaliditet framgår 

av ditt försäkringsbrev. Ersättning betalas med så stor del av 

försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invali-

ditetsgraden. 

Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när ditt 

tillstånd är bestående och ej livshotande. Rätten till ersättning 

inträder dock tidigast 12 månader efter att sjukdomen blev ak-

tuell.

För fullständig beräkning se punkt 7 - Accident. 

Försämring som inträffar mer än tio år efter det att olycksfallet 

inträffade eller sjukdomen blev aktuell ger inte rätt till ytterli-

gare ersättning. 

Ersättning utbetalas oberoende av andra försäkringar.
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2. Kontantersättning eller motsvarande föremål

Förlorade föremål och skadade föremål som inte ska repareras 

värderas och ersätts enligt följande regler:

a) Radio, tv, mobiltelefon, cykel, glasögon m.m. (se ersättnings- 

tabell).

Föremål som anges i ersättningstabellen nedan och som före 

skadan var oskadat och funktionsdugligt ersätts med ut-

gångs-punkt från vad det kostar att i allmänna handeln köpa 

mot-svarande nytt föremål (nypriset). Du får ersättning med 

så många procent av nypriset som anges i kommande tabell.

Ersättningstabell

Om vi gör ett åldersavdrag begränsas detta till högst 80 %. 

Avdraget begränsas dock endast om föremålet var funktions-

dugligt och oskadat vid skadetillfället.

b) Smycken – helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och 

ädelstenar.

Smycken ersätts med vad det kostar att i allmänna handeln 

12.1 SKADA PÅ LÖSÖRE
Moderna Försäkringar har rätt att avgöra om en skada ska 

ersättas genom reparation, kontant eller med motsvarande 

nya eller begagnade föremål. Vi har också rätt att avgöra vem 

som ska utföra reparation och var återanskaffning ska göras.

Reparation och återställande skall godkännas av oss. För att 

skydda dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen är du 

alltid beställare av en reparation. Det är du som är beställare 

och betalningsansvarig.

Oavsett värderingsreglerna i punkt 12.1.2 betalar vi inte högre 

ersättning än vad likvärdigt föremål kostar att återanskaffa 

eller att reparera hos av Moderna Försäkringar anvisat inköps- 

eller reparationsställe.

Moderna Försäkringar övertar äganderätten till före-mål som 

ersatts, om inte annat överenskommits. Kommer ett föremål 

som vi ersatt till rätta, ska du genast lämna det till oss. Vill du 

behålla föremålet får du göra det om du lämnar tillbaka den 

ersättning du fått.

Vid förlust av eller skada på försäkrat föremål ska du kunna 

styrka såväl att du äger föremålet som vad det är värt och 

hur gammalt det är med exempelvis originalkvitto, garantibev-

is eller fotografi av föremålet. Kravet på sådant styrkande är 

större ju högre värde föremålet har.  

Vi har rätt att minska din ersättning vid otillräckligt styrkande.

Skadan värderas med hänsyn till prisläget i Sverige vid tiden 

för skadan.

1. Reparation

Om vi bedömer att föremål som skadats ska repareras får du 

ersättning med vad det kostar att reparera föremålet.

Vi har rätt att avgöra vem som ska utföra reparationen.

Ersättningen kan inte bli högre än ersättningen skulle bli enligt 

punkt 12.1.2.

köpa motsvarande nytt föremål (nypriset).

Om smycket eller annat föremål helt eller delvis av ädel metall, 

äkta pärlor och ädelstenar är äldre än 40 år, ärvt, inköpt i andra 

hand eller om nytt motsvarande föremål inte längre finns att 

köpa i allmänna handeln, får du ersättning med vad det skulle 

kosta att köpa motsvarande föremål begagnat.

c) Övriga föremål

Övriga föremål ersätts med marknadsvärdet.

Med marknadsvärdet menas vad det kostar att i allmänna 

handeln köpa motsvarande föremål som det skadade/förlorade 

och i samma skick eller, om sådant inte finns att köpa, vad det 

sannolikt skulle ha kostat om det hade funnits.

Om marknadsvärdet inte kan fastställas enligt definitionen 

ovan  bestäms det till vad det kostar att anskaffa ett nytt lik-

värdigt föremål men med avdrag för ålder, slitage, omodern-

itet, minskad användbarhet och andra omständigheter. 

Hänsyn tas inte till personliga känslor för föremålet, så kallat 

affektionsvärde.
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Föremål Ålder i år och ersättning i procent

apparat för text-, ljud- och bildåtergivning (ej dator) 

armbandsur

kamera, optik, projektor och kikare

digital kamera, digital videokamera

glasögon

cd- och dvd-skiva, dvd-film, tv-spel och datorspel

golfutrustning

cykel, cykel- och skidutrustning

dator, fax och tillbehör till sådan utrustning

mobiltelefon och tillbehör till sådan utrustning

kläder, skor och stövlar

100 100 75 65 55 45 35 20 %

100

100

100

100

80

90

70

70

60

60

50

55

40

45

20

30

%

%

100

100

100

90

100

85

80

70

70

60

60

50

50

50

40

40

20

30

30

20

20

20

20

20

%

%

%

100 100 70 60 50 40 30 20 %

100 60 40 30 20 20 20 20 %

<1 1 2 3 4 5 6 7< År

100 100 70 60 50 40 20 20 %

100

100

70

60

50

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

%

%
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nadsdel enligt kommande tabell. Med byggnadsdel avses var 

och en av de installationer, ytbeklädnader, tillbehör som är upp- 

räknade i tabellen. Vid skada på målning, tapetsering samt an-

nan väggbeklädnad eller golvbeläggning räknas dessa i varje 

utrymme som en byggnadsdel. Vid återställande ersätts de 

skadade utrymmenas byggnadsdelar och ytskikt. Angrän-

sande oskadade utrymmen med samma ytskikt som de ska-

dade ersätts inte. Utöver åldersavdrag enligt tabellen på nästa 

sida kan avdrag göras om du har försummat att sköta och un-

derhålla den inredning/byggnadsdel som skadats. Detta gäller 

även för inredning/byggnadsdel som inte anges i tabellen för 

åldersavdrag.

Åldersavdraget begränsas till 80 % på byggnadsdel som före 

skadan var oskadat och funktionsduglig. Denna begränsning 

av avdraget gäller dock inte för skada på Hushållsmaskiner, an-

dra elektriska föremål samt installationer där åldersavdraget 

således kan uppgå till 100 procent.

12.3 TVIST OM VÄRDE
Om vi inte kan komma överens om värdet av skada på egendom 

ska – om vi inte enas om annat – ett utlåtande begäras av en 

värderingsman som utses av svensk handelskammare.

Värderingsmannen ska tillämpa de regler som finns i dessa 

villkor. Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egna 

synpunkter.

Av ersättningen till värderingsmannen ska du betala 1 000 kro-

nor. Om skadan genom värderingsmannens utlåtande värderas 

till högre belopp än det som vi erbjudit, betalar dock Moderna 

Försäkringar hela kostnaden.

Är marknadsvärdet minst 70 % av nypriset har du rätt att få 

nytt föremål.

Värdet av eget arbete lagrat på datamedia eller nedlagt på 

fotografier, film, inspelningar, dataprogram, modeller, 

hemmagjorda föremål och liknande ersätts inte. Sådana 

föremål ersätts med kostnaden för råmaterialet.

12.2 REPARATION I HYRES- ELLER BOSTADSRÄTTS-
LÄGENHET
Moderna Försäkringar har rätt att avgöra om en skada ska 

ersättas kontant eller om den skadade inredningen/byggnaden 

ska återställas genom våra åtgärder.

Om vi inte får möjlighet att vidta åtgärder får du ersättning 

högst motsvarande den kostnad som våra åtgärder skulle ha 

medfört.

Skadan ersätts med utgångspunkt från vad det kostar att utan 

dröjsmål och med användande av rationella metoder och mate-

rial återställa inredningen/byggnadsdelen. Fördyras återställ-

andet på grund av lag eller föreskrift från myndighet om hur 

en byggnad ska utföras betalar vi även denna fördyring enligt 

följande:

- extra isolering – ingen beloppsbegränsning

- handikappanpassning – ingen beloppsbegränsning

- övriga åtgärder – sammanlagt högst 100 000 kronor.

I badrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn ersätts 

endast fördyring av extra isolering och av handikappanpass-

ning. 

En förutsättning är att du – om vi kräver det – begär dispens 

och överklagar myndighets beslut. Vi betalar kostnaden i båda 

fall.

Vi betalar inte för den extra kostnad som kan uppkomma vid 

återställande och reparation på grund av att nya normer eller 

branschregler gäller vid skadetillfället.

Åldersavdrag görs på reparationskostnaden för varje bygg- 
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Byggnadsdel avser både material och arbete (rivning och återställande)

Installationer för värme, vatten avlopp, sanitet, ventilation samt maskinell utrustning

- värmepumpsanläggning inklusive inbyggd varmvattenberedare, solfångare, vindkraftverk

- rörsystem, oljecistern, vattenradiatorer, vattenburen golvvärme, avloppstank inklusive 

 septiktank och sanitetsgods

- övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner, t.ex. elradiatorer,   

 takvärme, el-golvvärme, separat varmvattenberedare, värmepanna inklusive expansionskärl, 

 fjärrvärmeväxlare och bergvärmepump

- luft/luft-värmepump

Elinstallationer

Hushållsmaskiner inklusive spis (avdraget gäller både för reparation och för utbyte)

Målning (även utomhus), tapetsering samt annan vägg- och takbeklädnad (ej våtrum)

Golvbeläggning (ej våtrum)

- textila

- plast, vinyl, linoleum och laminat

- keramiska plattor

- trägolv inklusive parkett

Radio- och TV-antenn inklusive parabol, markiser

Våtrumsbeklädnad inklusive tätskikt

- golv-, väggmatta (trådsvetsad) 

- keramiska plattor, stenplattor

- övrigt material och utförande samt målning i våtrum

2 år

10 år

5 år

25 år

2 år

2 år

5 år

5 år

5 år

10 år

2 år

5 år

10 %

5 %

8 %

5 %

15 %

20 %

8 %

8 %

8 %

5 %

10 %

15 %

10 år
15 år

15 år

5 %
5 %

5 %

Köksluckor och bänkskivor

- massiva

- övriga

Ytterdörrar, portar och förnster inklusive lås och beslag

Braskamin, gjutjärnskamin eller liknade av metall

5 %

5 %

10 år

20 år

15 år

15 år

5 %

5 %
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Här kan du läsa om de olika självrisker som kan förekomma i 

din försäkring.

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får beta-

la vid varje skadetillfälle. Självrisken varierar och vilka självrisker 

som gäller för just din försäkring hittar du i ditt försäkrings-

brev. 

Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk om 1400 kronor vid 

varje skadetillfälle. 

För vissa typer av skador gäller en särskild självrisk:

1. Accident, More Health, More Travel och More Sport

Vid Accident, More Health, More Travel och olycksfallsskyddet 

vid offpiståkning i More Sport är självrisken 0 kronor.

2. Rättsskydd 

20 % av kostnaden, dock lägst 1 500 kronor.

3. Bostadsrätt

3 000 kronor vid Läckage enligt punkt 4.6 B. Gäller bara om du 

har tecknat tillägg för Bostadsrätt enligt punkt 4.6.J. 

Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska 

betalas från flera försäkringsformer eller flera av dina privat-

försäkringar hos Moderna Försäkringar drar vi bara av en själv-

risk – den högsta – från det sammanlagda skadebeloppet.
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14.2 ANDRA ÅLIGGANDEN OM FÖRSÄKRINGSFÖR-
HÅLLANDEN
De uppgifter som ligger till grund för priset på försäkringen 

framgår av försäkringsbrevet. 

1. Riskökning

När försäkringen tecknas är du skyldig att lämna riktiga och 

fullständiga uppgifter om sådana förhållanden som var du har 

din fasta bostadsadress, din boendeform, din boyta och vad 

ditt yrke är. 

Om de uppgifter som står i försäkringsbrevet är felaktiga eller 

ändras måste du anmäla det till oss omedelbart.

Om du av uppsåt eller oaktsamhet försummar att anmäla fel i 

uppgifterna eller annan riskändring avseende någon av 

ovanstående uppgifter kan ersättningen minskas enligt punkt 

14.3. 

2. Vid skada

a) Kontakt

Om en skada som enligt detta villkor kan ge rätt till ersättning 

inträffar ska du anmäla skadan till Moderna Försäkringar så 

snart som möjligt på telefon 077-575 01 00. 

b) Korrekt och tillräcklig information

Du måste lämna riktiga och så fullständiga uppgifter som 

möjligt om vad som inträffat och beträffande den egendom 

som skadats. Du får inte undanhålla något som kan ha bety-

delse för skaderegleringen. 

Om du har andra försäkringar för samma skada, sjukdom eller 

olycksfallsskada måste du upplysa oss om det.

c) Besiktning

Du är skyldig att medverka till besiktning av såväl skadad som 

oskadad egendom. Du ska behålla skadade föremål tills vi har 

fått möjlighet att besiktiga dem och godkänna eventuella re-

parationer. Vi har rätt att anvisa reparatör. 

När du köper en försäkring åtar vi oss som försäkringsbolag 

att hjälpa dig i en mängd specifika situationer. På samma sätt 

åtar du dig att följa vissa förhållningssätt och regler, till exem-

pel säkerhetsföreskrifter. Om du inte uppfyller dessa kan din 

ersättning komma att minskas, eller till och med utebli helt. 

Läs därför igenom punkt 14 noga.

14.1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1. Du måste se till att följa:

a) de särskilda föreskrifter som anges under Försäkrade ska-

dehändelser 

8.4.4. Observera de specifika säkerhetsföreskrifterna vid 

stöld och skadegörelse i punkt 4.6.D.3.

 9.2.A.3, 9.2.C.5, punkt 

9.2.D.1.

b) de föreskrifter som finns i lag eller meddelats av myndighet

c) tillverkares anvisningar för montering, användning, skötsel 

och underhåll

d) uppfylla de krav som ställs i bland annat Boverkets byg-

gregler, eller meddelas av den lokala byggnämnden när du re-

parerar, bygger eller bygger till

e) förvara och handha egendom så att skada eller förlust så 

långt det är möjligt förhindras.

2. Du måste se till att du inte:

a) använder alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, nar-

kotiska medel och på sådant sätt att det påverkar ditt 

handlande och därmed drabbas av skada

b) gör dig skyldig till uppsåtlig gärning som är straffbar och 

som har samband med skadan

c) företar resa i strid med medicinska råd av läkare och drabbas 

av sjukdom eller olycksfall

d) aktivt deltar i slagsmål och därigenom drabbas av skada.

d) Behandling och dokumentation vid sjukdom eller 

olycksfallsskada

En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller 

olycksfall är att du utan dröjsmål anlitar läkare och under sjuk-

tiden står under fortlöpande läkartillsyn och iakttar läkarens 

föreskrifter samt följer de anvisningar som lämnas av Moderna 

Försäkringar i samråd med läkaren.

Den som gör anspråk på ersättning ska enligt Moderna 

Försäkringars anvisningar sända in läkarintyg och övriga han-

dlingar som är av betydelse för beslut om rätt till ersättning. 

Vi ersätter i sådant fall kostnad för läkarintyg och övriga han-

dlingar. 

Du har skyldighet att medverka i läkarundersökning som Mod-

erna Försäkringar anvisar, om detta bedöms vara nödvändigt 

för fastställande av rätten till ersättning. Vi ersätter kost-

nader för sådan undersökning och för nödvändiga resor. Efter 

bedömning av Moderna Försäkringars läkare har vi alltid rätt 

att kräva att du återvänder till Sverige för behandling. Om vi 

begär det ska du lämna medgivande till Moderna Försäkringar 

att inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdin-

rättning, Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning 

för bedömning av din rätt till ersättning.

e) Polisanmälan och anmälan till transportör av resgods

Stöld, förlust, skadegörelse, rån och överfall ska polisanmälas 

omedelbart efter att skadan har inträffat. Vid begäran från 

Moderna Försäkringar ska handlingar från polisen skickas in. 

Vid resa utomlands ska polisanmälan göras i det land skadan 

inträffar så snart som möjligt och senast innan du åker hem 

till Sverige.

Förlust av eller skada på resgods ska anmälas till den som an-

svarat för transporten.

3. Räddningsåtgärder

När skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa måste 

du så gott du kan försöka hindra eller begränsa skadan. Ex-

empel kan vara att larma brandkåren, att stänga huvudkranen 

vid vattenutströmning eller att försöka rädda undan hotade 
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Villkor Avdrag*Säkerhetsföreskri�er

Punkt 4.6.A.3

Punkt 4.6.D.3

Punkt 4.6.E.3

Punkt 4.6.F.3

Punkt 4.6.F.3

Punkt 4.6.F.3

Punkt 5.3.i.3

Punkt 8.4.4

Levande ljus, eld och glöd 25 % högst 50 000 kronor 

25 %  

50 %  

50 %  

50 %  

50 %  

50 %  

50 %  

Dörrar, fönster, vapen, nyckel och låsbyte

Förvaring i hotellrum, passagerarhytt, sovvagnskupé 

och långfärdsbuss 

Förvaring i bil, husvagn, husbil, tält eller båt

Uppsikt över medförd egendom

Godkänt cykellås och låst cykelkärra

Bristfällig eller olämplig emballering

Aktsamhetskrav för egendom

* Angivna procentsatser kan höjas eller sänkas om särskilda skäl föreligger. 

Med dig jämställs annan som handlat med ditt samtycke eller i 

ditt ställe eller tillsammans med dig har tillsyn över försäkrad 

egendom eller som har väsentlig ekonomisk gemenskap med 

dig (t.ex. din make/maka/sambo/registrerad partner) beträff-

ande den försäkrade egendomen.

Om oriktiga uppgifter om försäkringsförhållanden lämnas 

drabbar det alla som omfattas av försäkringen.

Om oriktiga uppgifter lämnas eller uppgifter undanhålls i sam-

band med skada drabbas den som lämnat oriktiga uppgifter 

eller undanhållit uppgifter.

14.4 FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL
Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet 

med uppsåt lämnas ingen ersättning till dig.

Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfall-

et genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ned med 

hänsyn till omständigheterna. Detsamma gäller om du annars 

måste antas ha handlat eller underlåtit att handla 

föremål. Vi betalar rimlig kostnad för detta om du inte har rätt 

till ersättning från annat håll enligt lag, författning, avtal, ga-

ranti eller liknande åtagande.

14.3 OM DU INTE UPPFYLLER SÄKERHETSFÖRESKRIFT-
ER ELLER ANNAT ÅLIGGANDE
Om du inte uppfyllt de säkerhetsföreskrifter som anges un-

der punkt 14.1 eller annat åliggande enligt punkt 14.2, kan 

ersättningen vid en skada minskas med ett särskilt avdrag i 

enlighet med vad som kan anses vara skäligt. Vad gäller upply-

snings-plikten vid skaderegleringen kan ersättningen minskas 

enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna 

om du av uppsåt eller grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, 

förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rät-

ten till ersättning.

Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna och på 

förhållandets samband med den inträffade skadan. 

Om säkerhetsföreskrifterna under punkt 14.1.2 inte uppfylls 

avseende olycksfall (Accident) görs som regel ett avdrag på 

minst 25 %. Angiven procentsats kan höjas i allvarligare fall 

eller minskas om särskilda skäl föreligger.

Om följande särskilda säkerhetsföreskrifter/åligganden inte 

uppfylls är avdraget som regel enligt tabellen till höger.

i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan 

skulle inträffa.

Detta gäller också om någon annan framkallat eller förvärrat 

följderna av försäkringsfallet, om denne handlat med ditt sam-

tycke eller har väsentlig ekonomisk gemenskap med dig (t.ex. 

din make/maka/sambo/registrerad partner) beträffande den 

försäkrade egendomen.

14.5 PSYKISKT STÖRDA OCH BARN
Om en psykiskt störd person eller ett barn under 12 år handlat 

på ett sätt som i sig kan leda till att ersättningen minskas eller 

faller bort sätts ersättningen inte ned.

14.6 ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR
Försäkringen gäller inte för skador i följande speciella situ-

ationer:

Krig 

Skador som har samband med krig eller krigsliknande händel-

ser. Har skada genom krig eller krigsliknande händelse inträffat 

utanför Sverige gäller försäkringen om skadan inträffat inom 

tre månader från oroligheternas utbrott och om du vistades i 
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det drabbade området vid utbrottet. En förutsättning är att du 

inte deltagit i händelserna eller befattat dig med situationen 

som rapportör eller liknande.

Vi betalar också förlust av lösöre när förlusten beror på att du 

vid evakuering varit tvungen att lämna kvar lösöret.

Samma begränsningar gäller utanför Sverige för resor till och 

vistelse i länder eller områden som Utrikesdepartementet (UD) 

avråder från att resa till. 

Se dock punkt 5.3.E Evakuering och ofrivillig vistelse.

Atomskador

Skador som direkt eller indirekt orsakas av atomkärnprocess.

Virus- och hackerangrepp 

Skador som direkt eller indirekt orsakas av virus- och hac-

kerangrepp eller liknande händelse.

Dammgenombrott

Skador som direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband 

med genombrott av vattendamm. Detta undantag avser inte 

punkt 6.B Rättsskydd.

Force majeure

Förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparation eller 

utbetalning fördröjs pga. krig, krigsliknande händelse, myn-

dighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

Leverantörsgaranti

Skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, 

försäkring, garanti, abonnemang eller liknande åtagande. 

Försäkringen gäller om du kan visa att den som gjort åtagan-

det inte kan fullgöra detta.
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15.2.2 Förnyelse och uppsägning

Försäkringen förnyas automatiskt för ett år om inte up-

psägning har gjorts av försäkringstagaren eller av Moderna 

Försäkringar. Den förnyade försäkringen börjar löpa när tiden 

för det tidigare försäkringsåret går ut. Har du tecknat mots-

varande försäkring hos annat försäkringsbolag, förnyas inte 

försäkringen. Detta gäller inte om annat avtalats eller framgår 

av omständigheterna.

Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om 

försäkringsbehovet har upphört eller om någon annan liknande 

omständighet har inträffat. Vi kan säga upp försäkringen un-

der försäkringstiden om du grovt har åsidosatt dina förplikt-

elser mot Moderna Försäkringar eller om det finns andra sär-

skilda skäl. 

Vid uppsägning under försäkringstiden har försäkringstagaren 

rätt att få tillbaka den del av premien som avser tiden efter 

upphörandet.

15.3 ÄNDRING AV PREMIE ELLER ANDRA VILLKOR
Ändring av premie eller villkor kan vi göra i samband med förny-

else av försäkringen. Du måste före ändringsdagen meddela 

oss om du inte accepterar ändringarna och därför vill upp-höra 

med försäkringen.

15.4 BETALNING AV PREMIE
Premien för ny försäkring eller utökning av försäkring (til-

läggspremie) ska betalas inom 32 dagar efter att Moderna 

Försäkringar sänt premiekravet.

När försäkringen ska förnyas ska den nya premien betalas se-

nast när den nya försäkringstiden börjar. Premien måste dock 

betalas inom en månad från det att Moderna Försäkringar sänt 

premiekravet.

Om premien inte betalas i rätt tid meddelar Moderna Försäkring-

ar skriftligen att försäkringen upphör 14 dagar därefter. Om du 

betalar inom dessa 14 dagar fortsätter för-

säkringen att gälla.

För denna försäkring gäller vad som står i försäkringsbrevet 

med därtill hörande handlingar och detta försäkringsvillkor 

och Försäkringsavtalslagen (2005:104). Svensk lag tillämpas 

på avtalet.

15.1 UPPLYSNINGSPLIKT
Den som ansöker om försäkring och den försäkrade är skyldig 

att på Moderna Försäkringars begäran lämna upp-lysningar, 

t.ex. om ditt hälsotillstånd, som kan ha betydelse för frågan 

om försäkring ska utvidgas eller förnyas.

Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som lämnas av 

de som är upplysningsskyldiga. Om någon uppgift som läm-

nas är oriktig eller ofullständig, gäller vad som för sådana fall 

stadgas i Försäkringsavtalslagen och i försäkringsavtalets all-

männa inskränkningar.

15.2 FÖRSÄKRINGSTIDEN
15.2.1 Startdatum

Om inte annat avtalats eller framgår av omständigheterna, in-

träder vårt ansvar enligt försäkringsavtalet dagen efter den 

dag då du ansökte om försäkringen eller antog ett anbud från 

oss. Ansvaret gäller till och med försäkringens sista dag.

För momenten Accident och More Health gäller detta under 

förutsättning att försäkringen enligt Moderna Försäkringars 

bedömningsregler kan beviljas på normala villkor, mot nor-

mal premie och utan förbehåll. Kan försäkringen eller del av 

försäkringen endast beviljas mot förhöjd premie eller med sär-

skilt förbehåll, inträder Moderna Försäkringars ansvar för den 

del av försäkringen som inte kunnat beviljas till normala villkor 

och utan förbehåll först dagen efter den dag då vi erbjudit 

försäkring på sådana villkor och försäkringstagarens bekräft-

else på antaget erbjudande kommit oss tillhanda. Ska Moderna 

Försäkringars ansvar enligt försäkringsansökan börja gälla 

senare inträder ansvaret först från denna tidpunkt.

Om du betalar premien efter det att försäkringen upphört på 

grund av bristande betalning, anses detta som en begäran om 

en ny försäkring på samma villkor från och med dagen efter 

den dag då premien betalades.

15.5 DRÖJSMÅLSRÄNTA
Vi ersätter skador så snart det är möjligt. Om utredningen drar 

ut på tiden kan vi betala ersättning i förskott. Skulle det ändå, 

trots att du gjort vad som åligger dig, dröja mer än en månad 

innan du får ersättning får du ränta på det belopp du är berätt- 

igad till. Dröjsmålsräntan beräknas enligt 6 § räntelagen. Un-

der polisutredning eller värdering betalar vi ränta enligt riks-

bankens referensränta.

Tidigaste tidpunkt för rätt till utbetalning av ersättning för 

medicinsk invaliditet framgår av punkt 7.4.

15.6 ÖVERFÖRMYNDARSPÄRR
Ersättning utbetalas till dig om du fyllt 18 år. Om du inte fyllt 

18 år sätts ersättning från Accident eller More Health som 

överstiger 75 000 kronor in på konto med överförmyndarspärr 

medan lägre ersättning från dessa moment samt Direkthjälp 

och NoGo-ersättning utbetalas till din vårdnadshavare.

15.7 ÅTERKRAV
I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för skada, 

övertar Moderna Försäkringar den rätt du kan ha att kräva 

skadestånd eller annan ersättning av annan.

15.8 DUBBELFÖRSÄKRING
Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bo-

lag, är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om det 

bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte rätt 

till högre ersättning från bolagen än vad som sammanlagt 

svarar mot skadan. Är summan av ansvarsbeloppen större än 

skadan, fördelas ansvarigheten mellan bolagen efter förhål-

landet mellan ansvarsbeloppen.
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försäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom 

till exempel allmänna namn- och adressuppgifter, personnum-

mer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap, 

facklig eller religiös tillhörighet, vissa ekonomiska förhållande 

och hälsotillstånd. 

Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behan-

dlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gen-

temot dig som kund. Uppgifterna kan också komma att använ-

das för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi 

använder även personuppgifterna som underlag för analyser, 

affärs- och metodutveckling, samt riskhantering och statistik. 

Personuppgifter kan för dessa ändamål även komma att läm-

nas ut till samarbetspartners och andra bolag inom koncernen. 

Vidare kan uppgifter om en försäkring hos oss komma att läm-

nas ut till personer som omfattas av försäkringen. Uppgifter 

kan enligt lag behöva utlämnas till myndigheter. Vi säljer inte 

personuppgifter till företag.

Vid prisförfrågan på Internet behöver vi ditt personnummer för 

att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp av person-

numret inhämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kom-

mun, församling) för vissa försäkringar. Vi kontrollerar även om 

du har några betalningsanmärkningar. Genom att du lämnar 

personnummer samtycker du till detta och efterföljande be-

handling av personuppgifterna.

Behandling av personuppgifterna kommer att ske under avta-

lets giltighetstid och utbetalningsperiod. Vissa för avtalet 

grundläggande uppgifter kommer att behandlas även efter 

avtalsperiodens slut. För marknadsföringsändamål kan up-

pgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet 

upphört att gälla. Vid behandling av personuppgifter kommer 

stor försiktighet att iakttas för att skydda den personliga in-

tegriteten. 

Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring (org nr 516403-

8662) är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information 

om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära 

rättelse, kan du skriva till Moderna Försäkringar, PuL-ansvarig, 

Undantag

Ersättning för medicinsk invaliditet (punkt 7.2.A.1 och 11.2.A.1), 

NoGo-ersättning (punkt 7.2.C.1), direkthjälp (punkt 11.2.B.1) 

och sjukhusvistelse (punkt 11.2.F.1). Här utbetalas beloppen 

utan hänsyn till eventuell dubbelförsäkring.

15.9 PRESKRIPTION
Du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan mot 

Moderna Försäkringar inom tre år från det du fick kännedom 

om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio 

år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gäll-ande.

Om du anmält skadan till oss inom den tid som angetts i styck-

et ovan har du dock alltid sex månader på dig att väcka talan 

mot Moderna Försäkringar räknat från den dag då vi meddelat 

dig vårt slutliga beslut i ersättningsfrågan.

15.10 SKADEREGISTRERING
Moderna Försäkringar  äger rätt att i ett för försäkrings- 

branschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) regi-

strera anmälda skador i anledning av denna försäkring.

15.11 PERSONUPPGIFTSLAGEN (PuL)
De personuppgifter du lämnar till Moderna Försäkringar, filial 

till Tryg Forsikring, behandlas i enlighet med Personuppgifts-

lagens regler (SFS 1998:204). Personuppgiftslagen ska skydda 

individer mot att deras personliga integritet kränks när per-

sonuppgifter behandlas. 

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som kund eller 

som visar intresse för att bli kund men kan även erhållas från 

annat bolag inom koncernen eller från våra samarbetspart-

ners. Uppgifterna kan också inhämtas eller kompletteras och 

uppdateras från myndigheters register eller andra privata och 

offentliga register, tex SPAR. Moderna Försäkringar kan även 

spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen 

med dig.

Moderna Försäkringar kommer att behandla vissa personupp-

gifter om dig som kund samt om till exempel försäkrade, med-

Box 7830, 103 98 Stockholm. Du kan även begära att dina up-

pgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Observera 

att det av integritetsskäl inte är möjligt för Moderna Försäkrin-

gar att söka eller sammanställa personuppgifter i löpande text. 
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3. Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör
försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsu-
menternas Försäkringsbyrå.

www.konsumenternas.se
Konsumenternas Försäkringsbyrå,
Box 24215, 104 51 STOCKHOLM,
Tfn 0200-22 58 00.

Det går även bra att vända sig till den kommunala kon-
sumentvägledningen för råd och hjälp.

4. Du har som privatperson också möjlighet att vända dig
till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

www.arn.se
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174,
101 23 STOCKHOLM
Tfn 08-508 860 00

5. Du har alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol.

Rättsskyddsförsäkring

Gäller ditt klagomål rättsskyddsförsäkring kan detta istället
komma att prövas av Svensk Försäkrings Nämnd för
Rättsskyddsfrågor eller Ombudskostnadsnämnden (www.
forsakringsnamnder.se). Kontakta skaderegleraren för yt-
terligare information.

Personskador

Gäller ditt klagomål personskada kan detta istället komma
att prövas av annan nämnd såsom:
- Trafikskadenämnden (www.trafikskadenamnden.se) –
Trafikskadenämnden finns för att du ska få en så rättvis
och skälig ersättning som möjligt när du har råkat ut för en
personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar
rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av

Prövningsmöjligheter om du är missnöjd

1. Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd
med vårt beslut eller med hur du blivit bemött ber vi dig att
i första hand vända dig till den handläggare som handlagt
ditt ärende, det är ofta tillräckligt för att situationen ska
klaras upp.
2. Om oenighet fortfarande råder efter att du har fått 
besked från ansvarig chef på berörd avdelning kan du vända
dig till Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig:

Moderna Försäkringar
Klagomålsansvarig
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Klagomålsansvarig ser till att ditt klagomål hanteras. Om
Klagomålsansvarig bedömer att ditt klagomål lämpar sig
för det kommer ärendet att tas upp för prövning i Moderna
Försäkringars interna Överprövningsnämnd. Nämndens
förfarande är rent skriftligt. Du kan därför inte personligen
närvara vid nämndssammanträdet. I Överprövningsnämn-
den deltar dock bland andra Kundombudsmannen som
har till uppgift att ta till vara dina intressen och framföra
dina synpunkter. Överprövningsnämnden är förhindrad att
pröva vissa typer av ärenden så som t ex ärenden som för
en rättvis och allsidig bedömning kräver muntlig bevisning
eller som lämpar sig bättre för prövning i annan nämnd.
Överprövningsnämnden prövar inte heller klagomål som 
inkommit mer än 6 månader efter att Moderna Försäkringar
meddelat slutligt beslut i ärendet.

Vill du komma i kontakt med Kundombudsmannen ber vi
dig kontakta Klagomålsansvarig.

ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. Kontakta
skaderegleraren för ytterligare information.
- Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd (www.for-
sakringsnamnder.se) 
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ska-
deregleringsfrågor rörande ersättning för personskada 
inom ansvars- och överfallsförsäkring som regleras på 
skadeståndsrättslig grund. Kontakta skaderegleraren
för ytterligare information.

Tvist mot oss

Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmo-
ment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en
tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de
förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren.

Preskription av rätt till försäkringsersättning

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste
väcka talan mot försäkringsbolaget 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.
Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom
denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex
månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit
slutlig ställning till anspråket.
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