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Omfattning 
 

 

 

Försäkringsmoment Självrisk Premie per försäkrad/år 

Vuxen  SEK 500 per skada                                           SEK 3 120 

Barn (t o m25 år)                                                                   SEK 500 per skada                                            SEK 1 560           

Gruppsjukvård                                                                       Omfattning 

Specialistläkarvård ingår 

Sjukgymnastik, kiropraktor eller naprapat  max 20 behandlingar 

Operation och sjukhusvård ingår 
Eftervård och rehabilitering ingår 

Transport ingår 
Psykologbehandlingar max 10 behandlingar 
Missbruksavvänjning ingår 
 

Sjukvårdsrådgivning/Vårdplanering/tidsbokning 

White Label Cares erfarna sjuksköterskor hjälper till med vårdplanering och tidsbokning på telefon 020-40 80 80.                             

Sjukvårdsservicen har öppet dygnet runt! 

Obegränsad ansvarstid 

Försäkringen har ingen ansvarstidsbegränsning och ingen självrisk.  
Ansvarstiden för varje skadefall är fram till försäkringens upphörande. 

 

 Karenstid 

För befintliga sjukdomar gäller 24 månaders symptom och behandlingsfrihet för att försäkringen ska gälla. 
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Personuppgifter på medförsäkrad  

För- och efternamn Personnummer 

 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

 

Telefonnummer E-post 

 

 

 

Uppgifter om den som är huvudförsäkrad 

Huvudföräkrad för- och efternamn Personnummer 

 

Arbetar på (företag)  

 

Upprättande och start av försäkringen 

 

Full arbetsförhet 
 
För att få försäkring du vara fullt arbetsför.  
Fullt arbetsför räknas du som om du kan fullgöra sitt vanliga arbete  
utan inskränkningar, inte uppbär eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, 
 inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning, inte har varit sjukskriven mer än en  
månad i följd de senaste tolv månaderna.  Personer som inte är fullt arbetsföra kan inte teckna försäkringen. 
                                                  

Är du fullt arbetsför/fullt frisk för barn  (se förklaring ovan)                                  Ja                       Nej

  

 

 

Jag har inte förtigit någonting och samtycker till att WL Care AB kan vända sig till behandlande läkare/sjukhus angående 

eventuella sjukdomar vid skadefall. De uppgifter som lämnas ska ligga till grund för försäkringsavtalet och                              

jag är medveten om att oriktig eller ofullständig uppgift kan göra försäkringen ogiltig, helt eller delvis. Jag är medveten                      

om de vid försäkringens tecknande befintliga sjukdomstillstånd/olycksfall samt förvärrande av  sådana 

sjukdomstillstånd/olycksfall inte omfattas av försäkringen. 

 Underskrift 

 

Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande  
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Försäkringen börjar gälla från den dag ansökan godkänts av WL Care AB. 

Anmälan sänds till: Allians Försäkringsmäklare, Fredsgatan 12,  111 52, Stockholm, Sverige 

 

WL Care AB kommer att behandla vissa personuppgifter om försäkringstagare, försäkrad, och medförsäkrad 

såsom till exempel allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer samt i vissa fall även uppgifter om 

yrke och hälsotillstånd. Uppgifterna används för att kunna fullgöra avtalet, ge en god service, marknadsföring, 

statistik, marknads- och kundanalyser samt i övrigt kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. 

Uppgifterna är avsedda att användas av försäkringsgivaren samt i vissa fall av andra bolag som WL Care AB 

samarbetar med. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade, men för vissa försäkringar från 

arbetsgivare eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register. 

Personuppgiftsansvarig är försäkringsgivaren. Fysisk person kan genom skriftlig ansökan, en gång om året, 

kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter som behandlas. På begäran rättas felaktiga 

personuppgifter och det är möjligt att skriftligen anmäla att personuppgifter inte ska användas för 

direktmarknadsföring. WL Care AB kommer att arkivera ansökningshandlingar och övriga inhämtade uppgifter 

oavsett om ansökan bifalles eller inte. 

 

 

Försäkringsinformation enligt nya Försäkringsavtalslagen (FAL 2005:104)  

Gäller från 1 januari 2006 

När försäkringen börjar gälla Som tidpunkt för anmälan räknas det datum då anmälan inkommit till 

försäkringsbolaget, om inte annat kan styrkas av medlemmen. Framgår det av Gruppavtal eller ansökan att 

försäkringen ska gälla först från en senare tidpunkt gäller denna senare tidpunkt.  

Premiebetalning  

Försäkringsår: Varje grupp har antingen en gemensam huvudförfallodag för samtliga försäkringar eller en 

individuell huvudförfallodag för varje försäkring. För nytillkomna kunder i gruppen med gemensam 

huvudförfallodag blir första försäkringsperioden den tid som är kvar till gruppens huvudförfallodag. Varje 

försäkringsperiod därefter blir tolv månader.  

Första premien: Första premien ska betalas inom 30 dagar från den dag då försäkringsgivaren sänt avi om 

premien. Betalas inte premien inom denna tid upphör försäkringen automatiskt att gälla.  

Förnyelsepremie: Premien för försäkringarna fastställs för ett år i sänder och bestäms på grundval av gruppens 

sammansättning. Förnyelsepremie ska betalas senast på periodens första dag. Betalas inte premien inom den 

föreskrivna tiden äger bolaget rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter det 

att meddelande avsändes, om inte premien betalas inom denna tid.  Om särskilda hinder föreligger förlängs 

fristen att gälla som längst tre månader från uppsägningen, under förutsättning att premie för perioden 

inbetalas.  

Återbetalning av premie: Återbetalning av inbetald premie kan inte ske annat än vad som anges nedan. 

Försäkringen gäller till dess inbetald premie förbrukats. Premieåterbetalning sker dock vid skadefall där 

skadefallet ger upphov till premiebefrielse. 

När försäkringen upphör Försäkring enligt Gruppavtal gäller längst till den slutålder som framgår av 

Gruppavtal. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla vid utgången av den månad då Gruppavtal upphör, 
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gruppmedlemmen utträder ur försäkringen eller lämnar avtalsgruppen. Medförsäkrads försäkring upphör: när 

gruppmedlemmens försäkring upphör, eller vid utgången av den månad då medförsäkrad till följd av 

äktenskapets eller partnerskapets upplösning eller samboförhållandets upphörande inte längre tillhör 

försäkringsberättigad kategori, eller  då medförsäkrad uppnår den i villkoren för respektive försäkring angivna 

slutåldern. Barnförsäkringen upphör: när gruppmedlemmens försäkring upphör, eller vid utgången av den 

försäkringsperiod då det försäkrade barnet uppnår 25 års ålder.  Försäkringarna för gruppmedlem, 

medförsäkrad och barn upphör tidigast från innevarande premieperiods slut om försäkringstagaren skriftligen 

sagt upp försäkringsavtalet.  

 

Fortsättningsförsäkring För gruppmedlem och medförsäkrad föreligger rätt att teckna Fortsättningsförsäkring 

om Gruppavtal upphör, om gruppmedlem eller medförsäkrad måste lämna Gruppavtal före den i Gruppavtal 

eller Förmånsmeny angivna slutåldern. Ansökan om Fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från 

det att Gruppavtal, eller rätten att tillhöra Gruppavtal, upphört. Fortsättningsförsäkring tecknas utan 

hälsoprövning. Den kan tecknas att gälla längst till och med utgången av den försäkringsperiod då 

gruppmedlemmen uppnår den i villkoren för respektive försäkring angivna slutåldern och får ha högst samma 

omfattning och förmåner som tidigare gruppförsäkring. Rätten till fortsättningsförsäkring gäller inte om 

försäkrad varit införsäkrad kortare tid än sex månader eller kan få liknande försäkring på annat håll. 

Fortsättningsförsäkring kan ha andra försäkringsvillkor och försäkringsbelopp än gruppförsäkringen och kan ha 

andra premier. Rätt till fortsättningsförsäkring gäller inte om Gruppmedlemmen har valt att säga upp 

försäkringen för sig och/eller medförsäkrad, men kvarstår i den försäkringsberättigade gruppen.  

 

Undantag från Ersättning: Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom, åkomma eller 

olycksfallsskada som var känd eller borde ha varit känd av försäkringstagaren och/eller den Försäkrade vid 

tidpunkten för ansökan, såvida inte annat har avtalats med försäkringsgivaren. Försäkringen kan ersätta 

tidigare diagnoser under förutsättning att försäkrad varit 100 % symtom- och behandlingsfri från dessa under 

de senaste två åren. Vidare är försäkringsgivaren inte ersättningsansvarigt för kostnader som avser, beror på 

eller har uppstått till följd av: kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt nödvändig och 

godkänd av försäkringsgivaren, fettmaoperationer, veneriska sjukdomar, AIDS, AIDS-relaterade sjukdomar och 

sjukdomar relaterade till HIV-antikroppar (HIV-positiv). Dock omfattas sjukdomar relaterade till AIDS och HIV-

antikroppar (HIV-positiv) om det kan bevisas att orsaken är en blodtransfusion som erhållits efter det att 

Försäkringen trädde i kraft. HIV-viruset omfattas också om det kan bevisas att förekomsten av detta är en följd 

av ett olyckstillbud i samband med normal yrkesutövning. Den Försäkrade ska meddela försäkringsgivaren 

inom 14 dagar efter ett sådant olyckstillbud och samtidigt uppvisa ett negativt HIV antikroppstest, missbruk av 

alkohol, droger och/eller mediciner, avsiktligt självförvållad kroppsskada, födelsekontroll, inklusive sterilisering, 

framkallad abort, såvida inte denna är medicinskt ordinerad, graviditet, födsel och efterbehandling, varje slag 

av fertilitetstest och/eller behandling, inklusive hormonbehandling eller undersökningar och alla procedurer 

relaterade till denna, inklusive kostnader för graviditet, för- och efterbehandling av det nyfödda barnet/de 

nyfödda barnen, alla former av vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling, bland annat uppehåll 

på vårdhem, behandling av sexuell dysfunktion, tandkirurgiska operationer, behandling av naturläkare eller 

homeopat samt medicinering med naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa 

behandlingsmetoder, läkarintyg, hälsointyg, behandling av sjukdomar under militärtjänst, behandling för 

sjukdom eller skada som uppstått direkt eller indirekt i samband med aktivt deltagande i: - krig, invasion, 

främmande makts handlingar, fientligheter, kärnreaktioner eller radioaktivt nedfall, behandling utförd av den 

Försäkrade, hans/hennes partner, föräldrar eller barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer, 

epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter, ett utvalt besök, behandling eller operation på en 
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mottagning, sjukhus eller klinik där den Försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den Försäkrade, 

organtransplantation, rekreation, kostnader under utlandsvistelse.  

 

Försäkringsgivare, Scandinavian Insurance Group A/S genom WL Care AB   

Huvudkontor: Fredsgatan 12 111 52  Stockholm Organisationsnummer: 556751-0424 

Telefon +46 8 518 075 00  Fax +46 8 518 075 99  

E-mail: info@wlcare.com 

 

 

 

 

 

 

 


