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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Sensor Specialistvård är en försäkring som omfattar medicinsk behandling av kritiska sjukdomstillstånd.
Försäkringen ger dig tillgång till andra läkares bedömning av din diagnos. När din diagnos blivit bedömd av
Further ger försäkringen dig möjligheten att bli behandlad för din sjukdom på något av de mest ledande
sjukhusen utanför Sverige. Försäkringen kan tecknas av dig som enskild person, för ett par eller en hel familj.

Vad ingår inte i försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?

9 Kostnader för hälso- och sjukvård utanför
Sverige enligt nedan:
• Sjukhuskostnader
• Läkarbesök/konsultation
• Laboratorietester, scanning och andra
tester och behandlingar som täcks av
försäkringen
• Anestesi
• Kostnader för strålbehandling
• Blodtransfusioner
• Mediciner under sjukhusvistelsen, och upp
till 30 dagar från det att du lämnat
sjukhuset
• Ambulans och/eller flygambulans när det
är medicinskt nödvändigt
• Donationsbehandling
• Benmärgstransplantation
9 Kostnader för resor och boende utanför Sverige
Kostnader för hemtransport i händelse av
dödsfall
9 Medicinska kostnader i Sverige för nödvändig
behandling upp till 500 000 kr
9 Daglig ersättning för sjukhusvistelse
1 000 kr per dag upp till 60 dagar
9 Total maxersättning är 10 miljoner kronor per
skada och maximalt 20 miljoner totalt per
person och livstid.
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vid tecknandet som uppkommit under 10
år före dagen för ikraftträdande av
försäkringen
Experimentella behandlingar eller
kostnader för alternativ medicin
Alla kostnader som uppkommer i Sverige
och som inte är kopplade till en ersatt
skada
Medicinska behandlingar som är
nödvändiga till följd av AIDS, HIV eller
tillstånd som uppkommer ur dessa, liksom
behandling för AIDS eller HIV
Hälso-sjukvårdskostnader som
uppkommer på grund av alkoholism eller
narkotika beroende
Kostnader för proteser (tex. konstgjord lem
eller porslinsöga), med undantag för
protetiska hjärtklaffar och bröstimplantat i
samband med rekonstruktiv kirurgi eller
mastektomi som genomför inom ramen för
denna försäkring
Kostnader för ortopediska utrustning, tex.
skenor och nackkragar
Kostnader för köp eller hyra av rullstol,
special sängar eller annan utrustning
Kostnader för vård i hemmet eller för
tjänster som tillhandahålls på sjuk-eller
vårdhem
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som täcks av försäkringen:
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Cancerbehandling
Kranskärlskirurgi
Byte eller reparation av hjärtklaff
Neurokirurgi
Organtransplantation från levande
donator
Benmärgstransplantation

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
! Den medicinska behandlingen måste vara
godkänd av WGF genom processen
”InterConsultation” som är en process för ett
andra medicinskt utlåtande
! Eventuella kostnader som uppkommit innan
utfärdandet av det medicinska förhandsintyget
täcks inte av försäkringen
! Eventuella kostnader som uppkommer vid
något annat sjukhus än det som omnämnts i
det medicinska förhandsintyget omfattasinte

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för behandlingar utanför Sverige med undantag för de läkemedelskostnader vid
hemkomst som omfattas av försäkringen.

Vilka är mina skyldigheter?
•
•
•

Lämna alltid korrekta uppgifter vid tecknandet av försäkringen.
Du är skyldig att betala premien, vid utebliven premie upphör försäkringen att gälla i enlighet med
försäkringsvillkoren.
Innan du mottager någon behandling eller ådrar dig några kostnader måste du kontakta BDUE som
kommer att förklara för dig hur du går vidare med ditt ärende.

När och hur ska jag betala?
Premieperiod och det månatliga premiebeloppet som du är skyldig att erlägga för denna försäkring
framgår av försäkringsbrevet. Med undantag för den första premien, ska premien betalas i förskott, i
svenska kronor, på varje förfallodag. Den månatliga premien dras från bankkontot på förfallodag (via
autogiro) som framgår av försäkringsbrevet.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Försäkringen förnyas automatiskt
med ett år i taget på varje årsdag och upphör automatiskt att gälla:
• om försäkrad inte längre är bosatt i Sverige,
• om total maximal ersättning betalats ut,
• när försäkringstagaren dör, eller
• vid förnyelsetillfället närmast efter detatt försäkringstagaren fyllt 85 år. (När det gäller barn
upphör försäkringen att gälla när barnet fyllt 19 år).

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du har rätt att när som helst muntligen eller skriftligen säga upp denna försäkring att genast
upphöra genom att kontakta försäkringsförmedlaren.

