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Utvecklare av denna försäkring är Alivia Insurance AB (556740-8108). Alivia Insurance AB är en registrerad
försäkringsförmedlare vars verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn.
Produktfaktabladet ska betraktas som en sammanfattning av vad försäkringen täcker för att hjälpa dig att
fatta ett välgrundat beslut. Ytterligare information om vad försäkringen omfattar hittar du i
förköpsinformationen och försäkringsvillkoren. I försäkringsbeskedet som du får efter att tecknat din
försäkring (efterköpsinformationen) finner du den information som omfattar just din försäkring.
Ta dig tid att läsa produktfaktabladet innan köp så att du förstår försäkringens omfattning och begränsningar
samt viktiga förutsättningar för försäkringens giltighet.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Cancervårdsförsäkringen är ett komplement till den offentliga cancervården och griper in när den offentliga
vårdens resurser inte räcker till. Den ger i första hand ersättning i form av tjänster som second opinion och
kompletterande vård. Försäkringen kan tecknas från födseln fram till 66-årsdagen. Försäkringen kan behållas
tills den försäkrade fyller 75 år. Premien är beroende av din ålder, om du är rökare eller har arvsmässiga
anlag för cancer. För att kunna teckna försäkringen ska du vara bosatt och folkbokförd i Sverige, och
berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.
Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen omfattar till följd av i journal
dokumenterad cancerdiagnos upp till ett
försäkringsbelopp upp till 5 miljoner kronor
per försäkrad, utan självrisk:

 Second opinion
 Kompletterande diagnostik och undersökningar
 Behandling på privatsjukhus/privatläkare inom

Vad ingår inte i försäkringen?





EU/EES (exklusive Sverige)

 Behandling på privatsjukhus inom EU/EES
(exklusive Sverige) vid vårdköer

 Psykologstöd för drabbad och familj
 Psykologstöd för närstående
 Läkemedelskostnader
 Resor och logi
 Hjälp i hemmet
 Vårdsamordning / rådgivning
Anmäld skada har en ansvarstid om 24 månader
efter avslutad akut behandlingstid.

Diagnostiska tester, undersökningar, behandlingar och vård
som inte har godkänts av Alivia
Alternativa behandlingsformer som utförs av icke legitimerad
vårdgivare
Försäkringen ersätter inte kostnader som ersätts från annat
håll t.ex. enligt särskild lag, författning, internationell
konvention eller annan försäkring. (Den försäkrade kan dock
via Alivia få vård i EU eller EES. Försäkringsgivaren inträder
då i den försäkrades ställe och kan om så är möjligt begära
ersättning från Svensk försäkringskassa för de kostnader
Försäkringsgivaren har haft för sådan vård.)

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?
Försäkringen gäller efter en kvalificeringstid om 6 månader.
Försäkringen gäller heller inte till följd av:
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Brottslig handling
Påverkan av berusningsmedel
Smittsamma sjukdomar eller epidemier
Force Majeure
Krigsskador i Sverige och utanför Sverige
Terrorism
Massförstörelse
Atomkärnprocess
Ersättning lämnas inte om du:

 Har fått diagnosen cancer, oavsett cancerform innan du
tecknade försäkringen eller om du de närmaste tre åren före
du tecknat försäkringen:
o Haft eller fått diagnosen förstadie till cancer oavsett
cancerform
o Haft eller har cellförändringar, såvida inte
utredningen/behandlingen är avslutad och resultatet var
negativt, dvs inga kvarstående cellförändringar
 Vid försäkringens tecknande har ett BMI över 35.
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Var gäller försäkringen?



Försäkringen gäller vid vistelse utomlands i högst ett år. Diagnos ska vara fastställd i land
som tillhör eller omfattas av EU-förordning. Vården ska påbörjas i Sverige inom den offentligt
finansierade vården.

Vilka är mina skyldigheter?
 Att du som försäkringstagare, försäkrad eller vårdnadshavare lämnat riktiga och fullständiga uppgifter som ligger
till grund för försäkringen vid tecknandet.
 Att betala försäkringspremien i tid
 Du ska snarast anmäla inträffad skada
 Kontrollera dina försäkringshandlingar löpande så att du säkerställer att informationen är riktig
 Du ska snarast anmäla till Alivia om ett förhållande som angetts i avtalet ändras
 Att vid en skada ge Alivia en fullmakt för inhämtande av b la medicinska handlingar och att medverka vid vård
och behandlingar enligt läkares rekommendationer
 Att du vid skada följer de krav om aktsamhet och godkännanden som finns i försäkringsavtalet, t ex att inte
påbörja privat vård eller behandling som inte är godkänd av Alivia.

När och hur ska jag betala?
Första premien ska betalas inom 30 dagar eller efter den dag Alivia sänt dig ett meddelande om att faktura finns på
”mina sidor” på www.alivia.se. Betalas inte premien inom 14 dagar har Alivia rätt att säga upp avtalet. Försäkringen
betalas i förskott årsvis. Försäkringen kan även betalas månadsvis genom autogiro.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla dagen efter den dag då ansökan gjordes till Alivia under förutsättning att ansökan
om försäkring godkänts och du fått en bekräftelse om det under ”mina sidor” på www.alivia.se. Försäkringen gäller i
12 månader. Om försäkringen inte sagts upp förlängs den automatiskt med ett år i taget. Försäkringen gäller tills
den försäkrade fyller 75 år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp din försäkring att gälla när tiden för försäkringsavtalet upphör. Du kan även ångra köpet
av din försäkring inom 14 dagar. Uppsägning sker genom att skriftligen meddela Alivia Insurance AB på info@alivia.se.
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