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Undantag 
 
Enligt villkoren finns en del undantag i försäkringen. Här följer en uppräkning av de 
vanligaste undantagen. För fullständig information hänvisas till de fullständiga 
försäkringsvillkoren. 

Ofullständiga uppgifter 

I ansökan om försäkringen ska du intyga att du är fullt arbetsför. Du intygar också att du 
inte har blivit uppsagd eller har vetskap om kommande varsel om uppsägning eller 
arbetslöshet. Om dina uppgifter i efterhand visar sig ha varit oriktiga, kan det medföra att 
försäkringen blir ogiltig och att någon försäkringsersättning inte betalas ut. 
 
Kvalificeringstid 

Kvalificeringstid är den tid försäkringen ska ha gällt innan du har rätt till ersättning. 
Kvalificeringstiden är 30 dagar vid hel arbetsoförmåga och 90 dagar vid ofrivillig 
arbetslöshet. 
Karenstid 

Karenstid är den tid en sjukperiod eller arbetslöshetsperiod ska pågå innan du har rätt till 
ersättning. Karenstiden är 30 dagar vid ofrivillig arbetslöshet och 30 dagar vid hel 
arbetsoförmåga. 
Särskilt vid arbetslöshet 

Försäkringen täcker inte arbetslöshet eller varsel som du kände till eller borde ha känt till 
vid tecknandet av försäkringen eller arbetslöshet som du underrättats om inom 90 dagar 
från försäkringens tecknande. Försäkringen ger inte ersättning vid deltidsarbetslöshet eller 
arbetslöshet efter tidsbegränsad anställning såsom vikariat, provanställning, 
projektanställning eller säsongsarbete. Inte heller ges ersättning vid arbetslöshet till följd 
av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet efter avsked. 
Symtomklausul 

Försäkringen ger inte ersättning vid skada eller dödsfall som beror på eller hänger 
samman med sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom eller förelegat 
innan försäkringen trädde i kraft, även om diagnos eller orsak först kan fastställas efter att 
försäkringen trätt i kraft. Om du dock varit helt behandlings- och symtomfri under en 
sammanhängande tid av minst 12 månader närmast före det att ersättningsanspråk 
framställts beviljas dock ersättning för sådan skada som tidigare inte skulle gett ersättning 
enligt denna symtomklausul. 
Övrigt 

Ersättning från försäkringen kan sättas ned eller helt utebli vid yrkesmässigt utövande av 
sport eller vid försäkringsfall som du själv framkallat. 
 
 


