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Detta är endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. För en fullständig beskrivning av försäkringens omfattning och 
begränsningar, vänligen ta del av förköpsinformation och villkor på: https://www.axofinans.se/forsakring/information 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Frivillig gruppförsäkring som kan lämna ersättning om du skulle drabbas av 100% sjukskrivning, 100% arbetslöshet eller viss 
allvarlig sjukdom/diagnos samt vid dödsfall. Försäkringen kan tecknas från 18 - 65 års ålder och gäller tills försäkrad fyller 67 
år. Premien beror på valt försäkringsbelopp.  

   
 Vad ingår i försäkringen? 

 

✓    100% sjukskrivning (Tillfällig arbets-
oförmåga), till följd av sjukdom eller 
olycksfall. 

✓   100% arbetslöshet till följd av arbetsbrist 
(Ofrivillig arbetslöshet), om du är 
tillsvidareanställd och arbetar minst 16 
timmar per vecka. 

Ersättning betalas ut för så lång tid som sjuk-
skrivningen eller arbetslösheten kvarstår, dock 
i maximalt 12 månader.  

Du kan välja att teckna försäkringen med ett 
försäkringsbelopp mellan 2 000 och 10 000 kr 
per månad.  

✓    Allvarlig sjukdom. Ett engångsbelopp på 
100 000 kr betalas ut om du drabbas av 
en allvarlig ersättningsbar sjukdom. Ta 
del av villkoret för information om vilka 
diagnoser som omfattas. 

✓    Dödsfall till följd av olycka eller sjukdom. 
Ett engångsbelopp på 50 000 kr betalas 
ut till den avlidnes dödsbo. 

 

  

    Vad ingår inte i försäkringen? 

Ta del av villkoren för att få en fullständig översikt av begränsningar 
och undantag.  

Försäkringen lämnar inte ersättning för: 

 tillfällig arbetsoförmåga (sjukskrivning) som orsakats av eller i 
samband med sjukdom/olycksfall som du sökt vård för under de 
senaste 12 månaderna innan försäkringen tecknades  

 ofrivillig arbetslöshet om du arbetar mindre än 16 timmar per 
vecka, om du inte har varit tillsvidareanställd hos samma 
arbetsgivare i minst 12 månader före arbetslösheten eller då du 
sagt upp dig själv eller har blivit avskedad  

 dödsfall till följd av självmord eller som orsakats av eller i samband    
med sjukdom/olycksfall som du sökt vård för under de senaste 12 
månaderna innan försäkringen tecknades 

 allvarlig sjukdom som du sökt vård för under de senaste 12 
månaderna innan försäkringen tecknades  

  
 

   Finns det några begränsningar av vad försäkringen  
…täcker? 

 

! Sjukskrivning som inträder inom kvalificeringstiden som utgör 30 
dagar från försäkringens startdatum. 

! Arbetslöshet/uppsägning som du har underrättats om inom 
kvalificeringstiden som utgör 90 dagar från försäkringens 
startdatum. 

! Allvarlig sjukdom/diagnos som konstaterats eller du visat tecken 
och/eller symtom på inom kvalificeringstiden som utgör 30 dagar 
från försäkringens startdatum. 

! Försäkringen gäller med en karenstid på 30 dagar, vilket innebär 
att ersättning tidigast kan betalas ut från den 31a dagen du är 
sjukskriven/ arbetslös.  

! Försäkringsersättning utgår endast om du är 100 procent 
sjukskriven eller 100 procent arbetslös och berättigad till 100 
procent sjuk- eller arbetslöshetsersättning.  

! Den månatliga ersättning som betalas ut vid arbetslöshet får inte 
överstiga 60 procent av din genomsnittliga nettomånadslön de tre 
månaderna omedelbart före uppsägningen. 

    

 

 

Axo Finans Trygghetsförsäkring 

Faktablad för försäkringsprodukt 
 

Företag: AIG Europe S.A. Filial i Sverige    

Produkt: Trygghetsförsäkring förmedlad av Axo Finans AB 

             Version: 2022-12-19 
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Var gäller försäkringen? 

✓ Försäkringen gäller dygnet runt, i hela världen.  Den försäkrade måste vara folkbokförd i Sverige. Vid vistelse 
utanför Sverige gäller den i 12 månader.  

  

 
Vilka är mina skyldigheter? 

För försäkringens giltighet måste du uppfylla de teckningskrav du intygar vid anslutningen till försäkringen.  

När du anmäler en skada måste du lämna så riktiga och fullständiga uppgifter som möjligt och tillse att vi får ta del 
av de handlingar som är av betydelse för rätten till ersättning.  

Om du under försäkringsperioden får reda på något som kan ha betydelse för försäkringen ska du meddela detta 
utan dröjsmål. 

  
 

När och hur ska jag betala? 

Försäkringspremien betalas månadsvis i efterskott via överenskommen betalningsmetod.  

  
 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Datum för när din försäkring börjar gälla samt datum för försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbrev.  

Om försäkringen inte sagts upp förlängs den automatiskt med en månad i taget under förutsättning att premien 
betalas i enlighet med försäkringsavtalet. 

Försäkringen gäller tills den försäkrade fyller 67 år eller avlider om det sker dessförinnan.  

  
 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan när som helst säga upp försäkringen med omedelbar verkan genom att följa instruktionerna på: 
https://www.axofinans.se/forsakring/information 

https://www.axofinans.se/forsakring/information

