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Vem är försäkringsgivare?

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr 502017-
3083, är försäkringsgivare för
• cykelolycksfallsförsäkring – nedan i löpande text kallad 
olycksfallsförsäkring.

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) kallas nedan i 
löpande text för enbart Skandia.

Adress till försäkringsgivaren: 106 55 Stockholm

Övriga adresser till Skandia m.m. finns i kapitel 5.

Vem är försäkringsadministratör?
På uppdrag av Skandia är Solid Försäkring AB, i vissa 
avseenden administratör avseende denna gruppförsäkring.

Solid Försäkring AB kallas nedan i löpande text för enbart 
Solid.
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Definitioner
I dessa villkor menas med: 

Cykel
ett fordon enligt definitionen för cykel enligt punkterna 1 
och 3 i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, dvs. 

•  ett fordon, som är avsett att drivas med tramp- eller  
vevanordning och inte är ett lekfordon 

samt
•  ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om 

elmotorn endast förstärker kraften från tramp- eller vev-
anordningen, inte ger någon krafttillskott vid hastigheter 
över 25 km/tim och har en kontinuerlig märkeffekt som 
inte överstiger 250 watt.

Cykling
att den försäkrade

•  förflyttar sig genom att själv föra fram en cykel 
eller

•  vidtar någon åtgärd i omedelbart samband med en sådan 
förflyttning, t.ex. på- och avstigning, ledning av cykel 
samt tillfälligt stillastående.

Med cykling avses inte cykeltävling eller träning inför 
sådan tävling där det krävs tävlingslicens utfärdad av 
Svenska Cykelförbundet eller motsvarande för att delta. 
Försäkringen gäller inte heller vid äventyrscykling, t.ex. 
downhillcykling.

Frivillig gruppförsäkring
gruppförsäkring som gruppmedlemmarna ansluter sig till 
genom anmälan.

Försäkringsbesked
besked som utfärdas för gruppförsäkring och ger en över-
siktlig information om vad försäkringen omfattar.

Försäkringsfall, tidpunkt för
för

•  olycksfallsförsäkring – när olycksfallsskadan inträffade  

Försäkringstid
den tid den försäkrade omfattas av en gruppförsäkring i 
Skandia.

Lekfordon
ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim, 
har elmotor och är avsedd för barn upp till 14 år.

Premieperiod
den tid som premie betalats för.

Prisbasbelopp
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 7§ socialförsäkringsbalken 
(2010:110). Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 .

Cykelolycksfalls- 
försäkring
Gruppförsäkring – Villkor 2017-01-01

1. Gemensamma bestämmelser

1.1 Grundläggande förutsättningar
1.1.1 Gruppavtalet
Till grund för gruppförsäkringen ligger ett avtal – grupp-
avtal – mellan Skandia och Solid. Solid företräder de för-
säkringsberättigade gruppmedlemmarna. Ett gällande 
gruppavtal är en förutsättning för att en enskild gruppför-
säkring ska kunna finnas.

En uppsägning från någon av gruppavtalsparterna gäller 
gentemot samtliga försäkrade.

Förfallodag för gruppavtalet är den 31 december årligen. 
Den 1 januari träder eventuella förändringar av villkoren  
i kraft.

1.1.2 Försäkringsavtalet
Försäkringsavtal om frivillig gruppförsäkring ingås mellan 
Skandia och gruppmedlemmen på grundval av gruppav-
talet.

Försäkringsavtalet löper på 1 år. Om inte försäkringsav-
talet och inte heller gruppavtalet sägs upp av någon av par-
terna, förlängs försäkringsavtalet på de villkor som Skandia 
anger med 1 år i taget.

1.1.3 Försäkringsvillkor
Dessa villkor gäller från och med den 1 januari 2017. Vill-
koren utfärdas inte varje år utan endast om någon föränd-
ring sker.

För försäkringsavtal gäller dessutom vad som anges i
•  försäkringsbeskedet
•  gruppavtalet
•  försäkringsavtalslag och övrig svensk lag.

En bestämmelse i gruppavtalet har företräde framför en 
bestämmelse i dessa villkor.

Ett försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när 
försäkringsfallet inträffar. 

Vid förlängning av försäkringsavtalet har Skandia rätt att 
ändra försäkringsvillkoren och premierna. En ändring av 
villkoren tillämpas från och med närmast följande årsför-
fallodag. Skandia ska meddela om ändringen senast då  
fakturan med krav på premien sänds ut. 

Skandia har även i övrigt rätt att ändra villkoren för för-
säkringsavtalet under försäkringstiden om förutsättningarna 
för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller annan 
författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författ-
ning eller genom myndighets föreskrifter.

Detsamma gäller om Solid eller den försäkrade grovt åsi-
dosatt sina plikter eller det annars finns särskilda skäl för en 
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ändring. En sådan ändring börjar gälla efter att Skandia sänt 
meddelande om de nya villkoren, eller vid den tidpunkt som 
följer av lag. 

Domstolsprövning av dessa villkor skall ske vid svensk 
domstol.

1.1.4 Vem är försäkringstagare, försäkrad och  
gruppmedlem?
Försäkringstagare 
Gruppmedlem som har ansökt om försäkring.

Försäkrad
Försäkrad är den person på vars hälsa en försäkring gäller.

Gruppmedlem
Gruppmedlem är den som köper eller ska nyttja en cykel 
som har köpts av ett av Solid utsett ombud.

Försäkringstagare, försäkrad och gruppmedlem är således 
samma person.

1.1.5 Vem har rätt att anslutas till försäkringen?
Den som köper en cykel av ett av Solid utsett ombud och 
vid köpet, till ombudet, lämnar ett komplett personnummer 
på den gruppmedlem som ska vara försäkringstagare och 
försäkrad, eller inom 5 dagar från dagen för köpet registre-
rar personnumret hos Solid har rätt att anslutas till försäk-
ringen. Gruppmedlemmen ska vara bosatt och folkbokförd  
i Sverige och ha svenskt personnummer.

1.1.6 Krävs någon hälsoprövning?
Hälsoprövning krävs inte för inträde i försäkringen. 

1.1.7 När börjar försäkringen gälla?
Under förutsättning att personnummer lämnas till ombudet 
vid köpet eller lämnas till Solid inom 5 dagar från dagen för 
köpet, gäller försäkringen från den tidpunkt på dagen då 
köpet gjordes.

1.1.8 Hur länge gäller försäkringen?
Olycksfallsförsäkringen kan komma att gälla livet ut.

Försäkringen upphör dessförinnan att gälla bl.a.
• när den sägs upp av den försäkrade 
• premie inte betalas i rätt tid och försäkringen har 
upphört enligt punkt 1.3.2
• när gruppavtalet upphör att gälla efter uppsägning av 
Solid

eller 
• när försäkringen sägs upp av Skandia.

Uppsägning av försäkring ska göras skriftligen till Solid i 
egenskap av försäkringsadministratör.

1.1.9 Får försäkringen överlåtas eller pantsättas?
Gruppförsäkring får inte överlåtas eller pantsättas.

1.2 Försäkringsskyddet
1.2.1 Vilket skydd ger försäkringen?
Försäkringsvillkoret beskriver den olycksfallsförsäkring 
som ingår i gruppavtalet. 

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbeskedet 
eller gruppavtalet. 

Den försäkrade ska för Skandia omgående påtala eventu-
ella fel och brister som framgår av försäkringsbesked eller 
motsvarande handling. 
 1.2.2 Hur värdesäkras gruppförsäkringen?
Om försäkringsbeloppet uttrycks i prisbasbelopp bestäms 
försäkringsbeloppet i kronor utifrån prisbasbeloppets stor-
lek då försäkringsfallet inträffat om inte annat framgår av 
försäkringsvillkoret. 

1.3 Premie och premiebetalning
1.3.1 Hur beräknas och betalas premien?
Premien beräknas för 1 år i sänder och grundas på bl.a. den 
premietariff som gäller vid årets början.

Premien ska betalas senast på förfallodagen.
Förfallodagen för första premieperioden är tidigast  

14 dagar från den dag då kravet på premien skickades.
Förfallodagen för senare premieperiod är tidigast  

1 månad från den dag då kravet på premien skickades.

1.3.2 Upphör försäkringen om premien inte betalas  
i tid?
Om premien inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av 
ringa betydelse sägs försäkringen upp till upphörande.

Uppsägningen får verkan 14 dagar efter det meddelande 
om uppsägning har sänts, om premien inte betalas inom 
denna tid. 

Om premien för gruppförsäkring inte kunnat betalas inom 
denna tid på grund av att gruppmedlemmen har blivit svårt 
sjuk, berövats friheten, inte har fått ut pension eller lön från 
sin huvudsakliga anställning eller något liknande hinder, får 
uppsägningen verkan först 1 vecka efter det att hindret är 
borta, dock senast 3 månader efter 14-dagarsfristens utgång. 

1.3.3 Kan försäkringen återupplivas?
Om en frivillig gruppförsäkring sagts upp på grund av 
dröjsmål med någon annan premie än den första och upp-
sägningen fått verkan, återupplivas försäkringen till sin tidi-
gare omfattning om det utestående premiebeloppet betalas 
inom 3 månader från utgången av den frist om 14 dagar 
som anges ovan. Om försäkringen återupplivas, ansvarar 
Skandia för försäkringen från och med dagen efter den dag 
då premiebeloppet betalades. 

När premien höjts eller dessa villkor ändrats under tiden 
en försäkring varit obetald och sedan återupplivas, ska den 
högre premien betalas och de ändrade villkoren gälla.
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1.4 Utbetalning av ersättning
1.4.1 Hur gör man för att få ut ersättning?
Den som vill få ut ersättning från försäkringen ska alltid 
anmäla detta skriftligt till Skandia så snart detta är möjligt.

Den som begär utbetalning ska utan kostnad för Skandia 
skaffa och skicka in de handlingar och övriga upplysningar 
som Skandia anser ha betydelse för bedömningen av sin 
ansvarighet.

Om begärda handlingar och övriga upplysningar inte 
kommer in till Skandia, kan det medföra att Skandia inte 
kan bedöma rätten till ersättning. I så fall kan någon ersätt-
ning inte betalas ut.

Skandia kan bestämma att den försäkrade ska låta sig 
undersökas hos en särskilt anvisad läkare. Skandia bekostar 
i så fall undersökningen och de resor inom Sverige som 
krävs för den.

Om Skandia begär det, ska den försäkrade lämna sitt 
medgivande till att Skandia hämtar in upplysningar från 
läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, Försäkringskassan eller 
annan försäkringsinrättning för att bedöma sin ansvarighet. 
Om Skandia hämtar in upplysningar efter ett sådant medgi-
vande, börjar månadsfristen enligt punkt 1.4.2 att löpa först 
när Skandia har fått de begärda upplysningarna.

För att ha rätt till ersättning vid olycksfallsskada måste 
den försäkrade

•  utan dröjsmål anlita behörig läkare efter försäkrings-
fallet

•  stå under fortlöpande läkartillsyn under sjuktiden
•  följa läkarens föreskrifter
•  följa Skandias anvisningar.

1.4.2 När betalas ersättning och eventuell  
dröjsmålsränta ut?
Ersättning ska betalas ut senast 1 månad efter det att rätten 
till utbetalning uppstått och den som gör anspråk på ersätt-
ningen har fullgjort sina skyldigheter enligt punkt 1.4.1 
ovan. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift 
till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullstän-
dig, behöver ersättningen dock inte betalas ut förrän 1 
månad efter det att en sådan utredning avslutats. Utredning-
en ska bedrivas skyndsamt.

Om ersättningen betalas ut senare, betalar Skandia dröjs-
målsränta enligt räntelagen. Utöver detta ansvarar Skandia 
inte för en eventuell förlust till följd av att en utredning om 
försäkringsfallet eller utbetalningen fördröjs.

Ränta betalas inte om den sammanlagda räntan för för-
säkringsersättningen enligt dessa villkor skulle understiga 
0,5 procent av prisbasbeloppet för det år ersättningen beta-
las ut.

Övrigt
Om ersättningen inte kan betalas ut inom den tid som anges 
i första stycket ovan på grund av myndighetsåtgärd, krigs-
handling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller någon annan 
liknande händelse, betalas ersättningen ut senast 1 månad 
efter det att hindret upphört.

1.4.3 Preskriptionsregler
Preskriptionsregler gäller enligt försäkringsavtalslagen.  
De reglerna innebär bland annat följande.

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäk-
ringsskydd måste väcka talan inom 10 år från tidpunkten 
när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar 
till sådant skydd inträdde.

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt 
anspråket till Skandia inom den tid som anges ovan, är  
fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att 
Skandia har förklarat att det har tagit slutlig ställning till 
anspråket.

Om talan inte väcks enligt ovan går rätten till försäkrings-
skydd förlorad.

1.5 Försäkringsalternativ när gruppförsäkringen 
upphör
1.5.1 Får den försäkrade teckna fortsättnings- 
försäkring?
På grund av cykelolycksfallsförsäkringens art finns inte 
någon rätt till fortsättningsförsäkring.

1.6 Övrigt
1.6.1 Ersätts kostnader för juridiskt ombud?
Kostnader för juridiskt ombud ersätts inte.

1.6.2 Får Skandia registrera anmälda skador?
Skandia äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemen-
samt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda 
skador i anledning av denna försäkring. 

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersätt-
ning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig 
Skandia av GSR. Registret innehåller vissa uppgifter om 
skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och 
används i samband med skadereglering. Det innebär att 
Skandia får reda på om den försäkrade tidigare anmält 
någon skada hos annat försäkringsbolag.

Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB.
Box 24171, 104 51 Stockholm

2. Cykelolycksfallsförsäkring

2.1 Var och när gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar när 
den försäkrade cyklar och under försäkringstiden. Begrep-
pen cykel och cykling beskrivs under avsnittet Definitioner.  
Ett krav för att ersättning ska kunna lämnas är att den för-
säkrade, på grund av olycksfallet, utan dröjsmål anlitar 
behörig läkare, se vidare punkt 1.4.1. Den som gör anspråk 
på ersättning ska kunna styrka att olycksfall inträffat.

Försäkringen gäller dygnet runt. 
Försäkringen gäller enbart vid cykling i Norden.
Om skadan har inträffat i eller på väg till/från arbetet, ska 

den dock också alltid anmälas till Försäkringskassan och 
även till AFA Trygghetsförsäkring om det finns en trygg-
hetsförsäkring vid arbetsskada.

Om skadan anmäls som arbetsskada, ska den försäkrade 
snarast meddela detta till Skandia. För att bestämma vad 
som är arbete och tid för resa till eller från arbetet används 
de definitioner som Försäkringskassan och AFA tillämpar.
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Vad är en olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade 
ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse 
(olycksfall) i samband med att den försäkrade cyklar. 

Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av för-
frysning, värmeslag eller solsting, samt vridvåld mot knä 
och hälseneruptur även om detta inte drabbat den försäkra-
de genom en plötslig yttre händelse. Skadan anses i dessa 
fall ha inträffat den dag första symtom visat sig. 

Med olycksfallsskada menas inte skada på grund av
•  överansträngning eller förslitning
•  smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, inte 

heller smitta eller förgiftning genom mat eller dryck
•  att medicinska preparat använts eller på grund av 

ingrepp, behandling eller undersökning som inte för-
anletts av olycksfallsskada som omfattas av denna  
försäkring

•  kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärn-
reaktion).

För tandskador finns det särskilda begränsningar.

Ett krav för att ersättning ska kunna lämnas är att den för-
säkrade, på grund av olycksfallet, utan dröjsmål anlitar 
behörig läkare, se vidare punkt 1.4.1.

2.2 Vad omfattar försäkringen?
Försäkringen omfattar följande moment:

•  läkekostnader
•  tandskadekostnader
•  merkostnader
•  medicinsk invaliditet

Om ett kroppsfel föreligger när olycksfallet inträffar eller 
tillstöter senare gäller följande:

Om kroppsfelet medfört att följderna av ett olycksfall  
förvärrats, lämnas ersättning endast för de följder, som har 
uppkommit oberoende av kroppsfelet och enbart på grund 
av olycksfallet. 

Med kroppsfel menas sjukdom, sjuklig förändring, fysiskt 
eller psykiskt handikapp. En besvärsfri åldersförändring 
utgör normalt inte ett kroppsfel.

För förlorad arbetsinkomst lämnas ingen ersättning.

2.3 Vilka kostnader ersätts?
Ersättning lämnas för skäliga kostnader enligt nedan till 
följd av olycksfallet, om det inte finns rätt till ersättning 
enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller 
kollektivavtal.

Ersättning för kostnader lämnas inte om skadan omfattas 
av patientförsäkring eller trafikförsäkring, oavsett om 
ersättning beviljas enligt dessa försäkringar.

Vid olycksfall utanför hemorten ersätter försäkringen inte 
kostnader som ersätts av en separat reseförsäkring, resemo-
ment i hemförsäkringen eller tjänstereseförsäkring.

Kostnader ska styrkas med originalkvitton och/eller med 
intyg om utbetald ersättning från vårdgivare/landsting.

Det är endast kostnader som den försäkrade drabbas av i 
egenskap av privatperson som kan ersättas.

2.3.1 Läkekostnader
Ersättning lämnas för skäliga kostnader för vård och 
behandling som är nödvändig för skadans läkning och som 
lämnats eller föreskrivits av behörig läkare.

För vård eller behandling i Sverige lämnas ersättning 
endast om vården eller behandlingen ges inom den offent-
liga vården eller av en läkare eller någon annan som har 
vårdavtal med ett landsting. Ersättning lämnas motsvarande 
kostnader för patientavgift inom offentlig vård som omfat-
tas av högkostnadsskyddet, upp till gränsen för högkost-
nadsskyddet.

Ersättning lämnas också för behandlingskostnaden för 
vård hos sjukgymnast/fysioterapeut eller annan behandling, 
om behandlingen ges efter remiss eller en motsvarande 
handling som utfärdats av läkare.

Om det finns remiss, eller motsvarande handling, till 
sjukgymnast/fysioterapeut men den försäkrade väljer någon 
annan behandling, ersätts denna med vad som motsvarar 
patientavgiften för sjukgymnastik i offentlig vård. 

Endast om olycksfallet inträffat utanför Sverige, men 
inom Norden, lämnas ersättning för vård eller behandling 
utanför Sverige. Ersättningen lämnas då för kostnader i det 
land där olycksfallet har inträffat. Ersättning lämnas dock 
som om olycksfallet inträffat i Sverige, dvs. ersättning läm-
nas upp till gränsen för högkostnadsskyddet.

Privat vård eller privat behandling och därmed samman-
hängande vårdkostnader ersätts inte. 

Ersättning lämnas för läkekostnader som uppkommit 
inom 3 år från tidpunkten för olycksfallet. Om en olycks-
fallsskada medför invaliditet som inte kunnat slutregleras 
inom 3 år, lämnas dock ersättning för läkekostnader som 
uppkommit inom 5 år från tidpunkten för olycksfallet. 
Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning  
betalats ut.

2.3.2 Behandlingskostnader för tandskador
Ersättning lämnas med sammanlagt högst 0,3 prisbasbelopp 
för tandskada vid olycksfall och för skäliga kostnader för 
den behandling som är nödvändig på grund av skadan och 
som utförs av behörig tandläkare. Med tandskada menas 
även skada på tandprotes som var på plats i munnen vid 
olycksfallet. Behandling och kostnader ska godkännas av 
Skandia i förväg. Skälig kostnad för akut behandling ersätts 
dock även om Skandias godkännande inte hunnit inhämtas.

Kostnader för tandbehandling i Sverige ersätts endast om 
behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäk-
ringen. 

Ersättning lämnas för behandling inom 5 år från tidpunk-
ten för olycksfallet. 

Om en behandling behöver skjutas upp till senare tid-
punkt på grund av den försäkrades ålder ersätts dock den 
uppskjutna behandlingen om den genomförs innan den för-
säkrade fyller 25 år. För behandling som ges senare men 
före 30 års ålder ersätts kostnaderna endast om Skandia 
godkänt den uppskjutna behandlingen innan den försäkrade 
fyllt 25 år.

Om försäkringen har lämnat ersättning för en slutbehand-
ling av tandskadan, lämnas ingen ytterligare ersättning. 
Ersättning kan dock lämnas om det har inträtt en försämring 
som inte var förutsägbar vid tidpunkten för slutbehandling-
en, om försämringen beror på olycksfallsskadan. För att ge 
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rätt till ersättning ska behandling på grund av oförutsedd 
försämring ges inom 5 år från tidpunkten för olycksfallet.

Försäkringen ersätter inte en tandskada till följd av tugg-
ning eller bitning.

Endast om olycksfallet inträffat utanför Sverige, men 
inom Norden, lämnas ersättning för behandling utanför 
Sverige. Ersättningen lämnas då för kostnader i det land där 
olycksfallet har inträffat. Ersättning lämnas dock som om 
olycksfallet inträffat i Sverige, dvs. med högst det belopp 
som skulle omfattas av tandvårdsförsäkringen.

Med prisbasbelopp menas prisbasbeloppet det år då 
olycksfallet inträffade.

2.3.3 Merkostnader
Om kroppsskadan som uppstår på grund av olycksfallet är 
av sådan art att den kräver läkarbehandling, lämnas ersätt-
ning enligt skadeståndsrättsliga regler med sammanlagt 
högst 0,05 prisbasbelopp för vid olycksfallet burna kläder 
och hjälm som då skadats.

Med prisbasbelopp menas prisbasbeloppet det år då 
olycksfallet inträffade.

2.4 Ersättning vid medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas en bestående nedsättning 
av den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga. 
Nedsättningen ska vara orsakad av en olycksfallsskada och 
kunna fastställas objektivt.  En förutsättning för ersättning 
är att olycksfallet inträffat när försäkringen var i kraft.

Medicinsk invaliditet är den bestående fysiska eller psy-
kiska funktionsnedsättning som, på grund av olycksfallska-
dan, fastställs oberoende av den försäkrades yrke och 
arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Olycksfallsskadan 
ska inom 3 år från tidpunkten för olycksfallet ha medfört en 
medicinsk invaliditet som är mätbar. Som medicinsk invali-
ditet räknas även förlust av inre organ som inte sätter ned 
den fysiska eller psykiska funktionsförmågan. 

När olycksfallsskadan har medfört en medicinsk invalidi-
tet, enligt ovan, och tillståndet är stationärt, betalas invalidi-
tetsersättning ut, dock tidigast 18 månader från tidpunkten 
för olycksfallet. 

Det åligger den försäkrade att till Skandia senast inom 3 
år från olycksfallet skicka ett fullständigt medicinskt under-
lag som påvisar den medicinska invaliditeten. Rätt till 
ersättning för en medicinsk invaliditet föreligger inte så 
länge det finns möjlighet till ytterligare medicinsk rehabili-
tering. En nedsättning av funktionsförmågan som fastställs 
senare än 3 år efter olycksfallet berättigar inte till medicinsk 
invaliditetsersättning. Om funktionsförmågan kan förbättras 
med hjälp av protes, bestäms invaliditetsgraden med hänsyn 
även till protesfunktionen.

Försäkringsbeloppet vid fullständig medicinsk invaliditet 
(100 procent) är 5 prisbasbelopp. Ersättningen betalas ut i 
förhållande till invaliditetsgraden.

Invaliditetsgraden bestäms med ledning av en branschge-
mensam tabell, ”Medicinsk invaliditet - skador 2013”, utgi-
ven av Svensk Försäkring. Tabellen finns tillgänglig på 
svenskforsakring.se

2.5 Hur värdesäkras och utbetalas 
invaliditetsersättning?
Försäkringsbeloppet bestäms av det prisbasbelopp som  
gäller det år då Skandia betalar ut ersättningen.

Skadan slutregleras först när den medicinska invaliditeten 
är fastställd. Dessförinnan kan förskott på invaliditetsersätt-
ningen betalas ut. Förskottet ska svara mot den lägst förvän-
tade medicinska invaliditetsgraden. Förskottet, uttryckt i 
kronor, räknas av från den ersättning som ska betalas ut när 
invaliditetsgraden har fastställts.

Vid dödsfall som inträffar innan skadan slutreglerats 
utbetalas det belopp till dödsboet som motsvarar den säker-
ställda medicinska invaliditeten före dödsfallet. Ersättning 
lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 18 månader från 
tidpunkten för olycksfallet.

3. Finns det andra begränsningar i 
gruppförsäkringen?

3.1 Vid krig, krigsliknande politiska oroligheter 
eller väpnad konflikt
3.1.1 Krigsförhållanden i Sverige
Vid krigsförhållanden i Sverige gäller särskild lagstiftning. 
Av lagstiftningen följer bl.a. att Skandia har rätt att ta ut 
tilläggspremier (krigspremier) för en försäkring som omfat-
tas av krigsansvarighet. 

Medan krigsförhållandet råder eller inom ett år efter det 
att krigsförhållandet upphört, lämnas inte ersättning för för-
säkringsfall som har samband med kriget. Begränsningarna 
avser inte fall av medicinsk invaliditet.

3.1.2 Krig, krigsliknande politiska oroligheter eller  
väpnad konflikt utanför Sverige
Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som anses vara 
beroende av krig, krigsliknande politiska oroligheter eller 
väpnad konflikt om den försäkrade vistas i område där det 
förekommer krig, krigsliknande politiska oroligheter eller 
väpnad konflikt. 

Med område där det förekommer krig, krigsliknande 
politiska oroligheter eller väpnad konflikt avses område 
som Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till p.g.a. 
krig, krigsliknande politiska oroligheter, väpnad konflikt 
eller liknande.

Utbryter kriget, oroligheterna eller den väpnade konflik-
ten när den försäkrade redan vistas i området tillämpas inte 
inskränkningen under de första 3 månaderna efter det att 
kriget, oroligheterna eller konflikten brutit ut. En förutsätt-
ning är att den försäkrade inte deltar i kriget, de krigslik-
nande politiska oroligheterna eller den väpnade konflikten.
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4. Om den försäkrade inte är nöjd
Vid klagomål ska den försäkrade i första hand alltid kontak-
ta den person som utfört den försäkrades ärende för att få 
ytterligare förklaring till beslutet och reda ut eventuella 
missförstånd. Om den försäkrade inte vet vem den försäk-
rade ska vända sig till kan den försäkrade alltid kontakta vår 
kundservice som ser till att den försäkrade får hjälp, telefon 
0771-55 55 00 eller gå in på skandia.se. Klagomålsansvarig 
inom Skandia har till uppgift att se till att klagomålen blir 
omhändertagna. 

Om den försäkrade inte är nöjd med det beslut den för-
säkrade fått i sitt klagomål kan den försäkrade vända sig  
till Skandias Kundombudsman och få sitt ärende prövat. 
Begäran om prövning måste ske inom sex månader från 
Skandias slutliga skriftliga beslut.

Den försäkrade kan också få allmänna upplysningar och 
vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäk-
ringsbyrå eller av Konsumentverket. Om den försäkrade vill 
få sin sak prövad genom tvistlösning utanför Skandia har 
den försäkrade rätt att vända sig till en alternativ tvistlös-
ningsnämnd. En tvist som gäller försäkring kan prövas av 
Allmänna reklamationsnämnden och om det handlar om 
försäkringsmedicinska frågor, av 
Personförsäkringsnämnden. Om tvisten rör en produkt eller 
tjänst som är köpt online kan den försäkrade även lämna in 
sitt klagomål via EU:s plattform för tvistlösning online. Via 
plattformen vidarebefordras klagomålet till den alternativa 
tvistlösningsnämnd den försäkrade väljer och hela proces-
sen hanteras online via plattformen. Den försäkrade kan 
också få en tvist kan också prövad av allmän domstol. Har 
den försäkrade rättsskyddsförsäkring, vilket ofta ingår i 
hemförsäkringen, kan denna försäkring ofta ersätta den för-
säkrades advokatkostnader.

Skandias Kundombudsman (KO)
Postadress: Dokumenthantering R809, 106 37 Stockholm
Telefon: 08-788 10 00
Mejladress: kundombudsmannen@skandia.se

Allmänna reklamationsnämnden
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Webbplats: arn.se

Personförsäkringsnämnden
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Postadress: Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067,  
104 50 Stockholm
Webbplats: forsakringsnamnder.se/PFN/

EU:s plattform för tvistlösning online
Webbplats: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

5. Hur kontaktas Skandia?

Vid skadereglering
Postadress: Skandia, Dokumenthantering R802,  
106 37 Stockholm 
Telefon: 0771-55 55 00
Mejladress: grupp@skandia.se

Blanketter och ytterligare information om gruppförsäkring-
en finns på Solids hemsida.



Information om behandling av 
personuppgifter hos Skandia
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna 
i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) med flera lagar. 
Personuppgifter som lämnas till ett bolag i Skandia-
koncernen, som är personuppgiftsansvarig, kommer att 
behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen 
för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal, förbereda 
för avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
andra författningar. Med personuppgift avses enligt PuL all 
slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till 
en fysisk person t.ex. uppgifter som du för din egen eller för 
din huvudmans räkning lämnar när du ansöker om/lämnar 
intresseanmälan om/ingår avtal om att öppna en depå, teck-
na en försäkring, ansöka om bolån etc. eller som du lämnar 
under affärsförbindelsens gång. Detta inkluderar även upp-
gifter om kontakter mellan dig och Skandia t.ex. noteringar 
och klagomål. Skandia kan komma att spela in eller på 
annat sätt dokumentera din kommunikation med bolaget.

Uppgifterna kan även komma att användas för marknads-
analyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produk-
ter. Uppgifterna kan vidare komma att användas för risk-
hantering och beslutsfattande. Detta avser exempelvis 
bedömning av kreditvärdighet för kapitaltäckningsändamål 
och beslut att bevilja ett lån. Personuppgifter kan även 
behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för 
att informera om Skandiakoncernens och dess samarbets-
partners tjänster och produkter.

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att 
utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag 
som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom 
som utom EU- och EES-området, t.ex. Finansinspektionen, 
Skatteverket, Försäkringskassan, Valcentraler, Boupp-
teckning, Bankgirocentralen, Swift, Privatgirot och kortor-
ganisationer (Visa). Transaktioner via Swift (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication) medför 
att personuppgifter i uppdraget behandlas i Swifts centrala 
transaktionsbaser såväl inom EES som i USA. Information i 
uppdraget kan därmed också komma att lämnas ut till myn-
digheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning.

Vid transaktioner kommer Skandia kontrollera mottagare 
mot sanktionslistor och dina personuppgifter kommer också 
regelbundet screenas mot s.k. PEP (politically exposed  
person) listor. Detta har Skandia skyldighet att göra enligt 
lag eller myndighetsbeslut.
Personuppgifterna kan även komma att användas för att  
rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag. Den  
som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta  
Skandias kundtjänst och begära s.k. reklamspärr. 

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade 
men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller 
annan. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård 
kan Skandia komma att komplettera personuppgifterna 
genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. 
uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga 
personadressregistret, SPAR.

Skandia kommer vid behandlingen av personuppgifter att 
iaktta stor försiktighet för att skydda din personliga integri-
tet. Den kundinformation Skandia får behandlas konfidenti-
ellt och för Skandias bank omfattas informationen av bank-
sekretessen. Uppgifterna kommer endast att göras 
tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till upp-
gifterna för ovan angivna syften.

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registre-
rad rätt att en gång per kalenderår begära ut information om 
vilka personuppgifter som behandlas av Skandia. Sådan 
begäran framställs skriftligen och undertecknad till 
Skandias personuppgiftsombud, Lindhagensgatan 86,  
106 55 Stockholm. Till samma adress kan kunden även 
skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig 
uppgift.
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Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm
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