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Optimi Personförsäkring 
Bilaga till produktbeskrivningen – Skydd i händelse av allvarlig sjukdom 

Gäller från 15.9.2022 

Om man drabbas av en allvarlig sjukdom är det 

viktigt att snabbt få bästa möjliga vård. Då skydd i 

händelse av allvarlig sjukdom har fogats till 

försäkringen, är det även ekonomiskt möjligt att 

sköta nödvändiga arrangemang och få vård. Rätt till 

ersättning ger de mest allvarliga sjukdomarna och 

åtgärderna, det vill säga   cancer, kranskärlsoperation, 
hjärtinfarkt, njursvikt, multipel skleros, stroke samt 
organ- och benmärgstransplantationer.

Det centrala innehållet och begränsningar med avse-

ende på de sjukdomar och ingrepp som ger rätt till er-

sättning: 

Cancer: Med ersättningsgill cancer avses maligna tu-

mörer. Som cancer ersätts exempelvis inte förstadier 

till cancer, cancer in situ eller cancer i tidigt skede och 

inte heller tumörer som förekommer i samband med 

HIV-infektion.  

Kranskärlsoperation: Avser hjärtoperation där bröst-

korgen öppnas och där förträngning eller propp i 

kransartären passeras genom ådertransplantat. Exem-

pelvis ersätts inte ballongdilatation. 

Hjärtinfarkt: Avser hjärtinfarkt som konstaterats ge-

nom undersökningar. Exempelvis ersätts inte mikroin-

farkter. 

Njursvikt: Avser sådan kronisk njursvikt som påvisas 

genom regelbunden långvarig dialysbehandling eller 

njurtransplantation. 

Multipel skleros (MS) Avser multipel skleros som på-

visats efter ett klart skov.  

Stroke: Avser stroke som beror på hjärninfarkt till 

följd av hjärnblödning eller förträngning av blodkärl i 

hjärnan och som medför ett bestående neurologiskt 

men av minst invaliditetsklass 6. Exempelvis ersätts 

inte händelser som orsakats av ett olycksfall eller en 

yttre kraft.  

Organ- eller benmärgstransplantation: Avser trans-

plantationsoperation eller sättande i officiell 

transplan-tationskö, när det är fråga om 

transplantation av hjärta, 

lunga, lever, njure eller bukspottskörtel eller ben-

märgstransplantation där stamceller i blodet används. 

Övriga organ-, vävnads- eller celltransplantationer er-

sätts inte. 

De exakta ersättningsförutsättningarna och be-

gränsningarna för respektive sjukdom framgår av 

försäkringsvillkoren. 

Skyddssumman kan väljas fritt upp till 100 000 euro. 

Skyddssumman är fast och indexjusteras årligen. Med 

stöd av försäkringen betalas en skattefri engångsersätt-

ning ut till den försäkrade, när en sådan sjukdom som 

fastställs i försäkringsvillkoren har konstaterats eller 

en åtgärd har vidtagits. Ersättningen minskar inte 

eventuella ersättningar som betalas ut från Folkpens-

ionsanstalten (FPA). En förutsättning för att ersättning 

ska betalas ut är att den försäkrade själv ansöker om 

ersättning medan han eller hon lever tidigast 30 dagar 

efter diagnosen eller åtgärden. 

På beloppet av försäkringspremien för skyddet i hän-

delse av allvarlig sjukdom inverkar också den försäk-

rades användning av tobaksprodukter. Premien för 

skyddet är förmånligare för försäkrade som inte röker. 

I villkoren definieras ingående vad som avses med an-

vändning av tobaksprodukter. 

Skyddet kan beviljas personer i åldern 20–64 år. Skyd-

det i händelse av allvarlig sjukdom träder i kraft i en-

lighet med avtalet 90 dagar efter att ansökan under-

tecknats, förutsatt att försäkringsbolaget godkänner 

ansökan och beviljar skydd. 

Om försäkringsbolaget inte meddelar något annat, 

fortsätter skyddet alltid efter 10 år automatiskt att gälla 

i ytterligare 10 år, förutsatt att bolaget vid tidpunkten 

för när skyddet förnyas tillhandahåller ovannämnda 

skydd i händelse av allvarlig sjukdom. Skyddet forts-

ätter utan hälsoutredning med de villkor och priser 

som gäller vid fortsättningstidpunkten. Skyddet upp-

hör emellertid senast när den försäkrade fyller 65 år 

eller när full ersättning har betalats ut från skyddet. 
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