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OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 
Förköpsinformation version EASY 20:01 

 
1. Förköpsinformation 

Här lämnas den information som försäkringsgivaren enligt lag ska lämna till dig innan du köper försäkring. 

Informationen ska underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen och det är viktigt att du läser hela 

informationen. Om det finns försäkringsskydd som är särskilt viktigt för dig och du är osäker på om det omfattas 

av försäkringen, vänligen kontakta Easy Peasy Insurance via e-post: support@easypeasyinsurance.com eller via 

telefon 021-21181. Observera att förköpsinformationen endast är en kortfattad översikt av försäkringen. 

Fullständig information om vad försäkringen omfattar hittar du i försäkringsvillkoret. 

2. Försäkringen i korthet 

 
Försäkringen gäller för försäkrad vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller 

dygnet runt, under såväl arbetstid som fritid. 

3. Vad är en olycksskada? 
 

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, ofrivillig yttre händelse. 

Händelsen skall inträffa vid en tidpunkt och plats som är identifierbar. 

4. Vem kan teckna försäkringen 
 

För att teckna och omfattas av försäkringen måste man:  

• har fyllt 16 år men ej över 70 år  

• vid tiden för ansökan är fullt arbetsför enligt definition (se punkt 14 för definition)  

• är bosatt och folkbokförd i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa 

• uppfyller kraven för grupptillhörighet eller som medförsäkrad 

o När du tecknar olycksfallsförsäkring via Easy Peasy Insurance uppfyller du automatiskt kravet 

om grupptillhörighet eller medförsäkrad 

5. Vad kan du få ersättning för? 
 

Vid olycksfallsskada kan försäkringen lämna ersättning för exempelvis: 

• Läkekostnader 

• Resekostnader 

• Tandskadekostnader 

• Merkostnader  

• Rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel 

• Ersättning vid sjukskrivning 

• Krishjälp 
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• Medicinsk invaliditet (Se förklaring nedan) 

• Ekonomisk invaliditet (Se förklaring nedan) 

• Ersättning vid dödsfall 

6. Var gäller försäkringen? 
 

Försäkringen gäller obegränsat i Sverige samt resten av Norden. Försäkringen gäller även vid vistelse utomlands 

utanför EU/EES längst i upp till ett år. 

 

Vid olycksfall utanför Norden gäller försäkringsmomenten Medicinsk invaliditet, Missprydande ärr och Dödsfall 

som inträffar i direkt anslutning till olycksfallet. 

 

Försäkringen gäller även vid vistelse utomlands i hela världen under obegränsad tid om den försäkrade är: 

• i utlandstjänst hos svenska staten, ett svenskt företag eller en svensk ideell förening 

• i tjänst hos ett utländskt företag med fast anknytning till Sverige 

• i tjänst hos en sammanslutning av stater där Sverige är medlem 

• i tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige 

• utlandsstuderande 

• au pair. 

7. Maximal ersättning  
 

Försäkringen kan ersätta upp till 10 prisbasbelopp för Ekonomisk eller Finansiell invaliditet. 1 prisbasbelopp var 
47 300 kronor 2020.  

8. Vad är medicinsk invaliditet? 
 

Med medicinsk invaliditet avses av olycksfallet orsakad bestående fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas av behörig läkare, oberoende av försäkrads 

arbetsförhållanden, yrke eller sysselsättningar på fritiden. Även förlust av inre organ räknas som medicinsk 

invaliditet. 

9. Vad är ekonomisk invaliditet? 
 

Med ekonomisk invaliditet menas en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent till följd 

av olycksfallsskada. Arbetsförmågan bedöms bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke 

prövats 

10. Vad räknas inte som olycksfallsskada? 
 

Som olycksfallsskada räknas inte: 

• överansträngning, sjukliga förändringar, smitta eller förgiftning, 

• skada till följd av ingrepp, behandling, undersökning, 

• påverkan av alkohol och/eller droger samt frivilligt orsakad kroppsskada. 

11. Några exempel när försäkringen inte gäller 
 
Försäkringen gäller inte för försäkringsfall: 

• där du genom uppsåt eller grov oaktsamhet framkallat ett skadefall, 

• som helt eller delvis har orsakats av krig, terrorism och massförstörelse eller liknande händelse, inte 
heller för skada till följd av kärnkrafts- eller atomexplosion, 

• som uppstår när du deltar i sport eller idrottsaktivitet som inte kan anses som motions- eller 
fritidssysselsättning, 

• som uppstår när du deltar i äventyrs-, expeditions- eller annan riskfylld aktivitet, 

• orsakade av flygning eller arbete på höga byggnader (över 12 meter). 

• sport och idrott från vilken den försäkrade erhåller eller beräknas erhålla en årlig inkomst och/eller 
sponsring med minst 0,5 prisbasbelopp/år. 
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12. Några exempel på saker som försäkringen inte ersätter 
 
Försäkringen ersätter inte: 

• merkostnader i näringsverksamhet, 

• privat behandling eller privat vård utomlands eller i Sverige och med detta relaterade vårdkostnader, 

• resa med förmånsbil eller tjänstebil där kostnad inte uppkommit, resa med privatbil som utan kostnad 
lånats, 

• tandskada uppkommen genom bitning eller tuggning, 

• tandskada (tänder och tandkött) uppkommen p.g.a. sjukdom eller inflammation, 

• tillstånd såsom sjukliga förändringar, lyte och åldersförändringar som av medicinsk erfarenhet inte 
bedöms bero på sjukdomen eller olycksfallsskadan, 

• inkomstförlust och/eller förlust av intäkter i näringsverksamhet 

13. Vilka begränsningar finns? 

 
Försäkringen upphör i och med utgången av den kalendermånad då den försäkrade uppnår 70 år 
 
Ersättningsbeloppen för invaliditet reduceras med 2,5 procentenheter från 46 år för medicinsk invaliditet och 
med 5 procentenheter för ekonomisk invaliditet. Ingen försäkringsersättning lämnas för medicinsk och/eller 
ekonomisk invaliditet om dödsfall inträffar innan 1 år har förflutit räknat från den dag då olycksfallsskadan 
inträffade. Ekonomisk invaliditet ersätts ej efter 60 års ålder. 

14. Definition av fullt arbetsför 
 
För att anses som fullt arbetsför ska försäkringssökande: 

• kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar 

• inte varit sjukskriven mer än 14 dagar de senaste 90 dagarna 

• inte till någon del uppbära sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning 
eller annan liknande ersättning,) 

• inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning, inte heller ha pågående eller vilande 
arbetsskadelivränta. 

15. Premie 

 

Betalas inte premien i rätt tid har Easy Peasy Insurance rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 
14 dagar efter det att meddelande om uppsägning sänts, under förutsättning att premien inte betalats under 
denna tid. 

16. Maximal ersättning  

 
Försäkringen kan ersätta upp till 10 prisbasbelopp för Ekonomisk eller Medicinsk invaliditet. 1 prisbasbelopp var 
47 300 kronor 2020.  

17. Försäkringslängd/bindningstid 
 

Försäkringen gäller från och med att betalning har inkommit till Easy Peasy Insurance och löper ett år framåt. 

Försäkringen förnyas automatiskt vid premieperiodens slut.  

18. Uppsägning av försäkringen 
 

Den försäkrade har alltid rätt att under försäkringstiden säga upp ett frivilligt försäkringsavtal. 

Försäkringsgivaren har alltid rätt till premiebetalning för den tid som försäkringen varit gällande. 

19. Vid skada 

 
Vid en skada ska du så snart som möjligt anmäla skadan genom att fylla i ett skadeformulär och skicka den 

tillsammans med eventuella andra handlingar till Sedgwick Sweden AB, Box 1141, 171 22, SOLNA.  
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Skadeformuläret går att ladda ner på Easy Peasys hemsida: www.easypeasyinsurance.com under ”Anmäl 

Skada”. Det går också bra att kontakta skaderegleraren direkt på telefon 08-98 33 60 eller e-post på 

info@se.sedgwick.com för frågor. Vilka handlingar som ska bifogas skadeanmälan hittas i de fullständiga 

villkoren. 

20. Ångerrätt 
 

Är din försäkring längre än en 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar. Om du vill 

utöva din ångerrätt logga du in på Mina Sidor på www.easypeasyinsurance.com och väljer Ångra Köp. Den 

proportionella premien som motsvarar kvarvarande försäkringstid minus en administrationsavgift på 99 kronor 

återbetalas. 

21. Vägledning 
 

Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, Box 24215, 

104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras tjänst för 

oberoende vägledning, ”Hallå konsument”, som du når på www.hallakonsument.se, telefon 0771-525 525. 

 

Du kan även få vägledning av din kommunala konsumentvägledare. 

22. Försäkringsgivare 
 
Försäkringsgivare är Knif Trygghet Forsikring AS som företräds av Nordeuropa Försäkring AB 

23. Om vi inte kommer överens 
 

Är du inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada kan beslutet prövas av försäkringsgivaren genom att 

du kontaktar Nordeuropa Försäkringar AB, Karlavägen 53, 102 17 Stockholm, telefon 08-410 532 00. Det finns 

även möjlighet att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, 

telefon 08-555 017 00. Du har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol. 

24. Klagomål 
 

Vid klagomål kring hantering av ditt försäkringsärende kontakta Nordeuropa på maila 

klagomalsansvarig@nordeuropa.se eller skicka in ditt klagomål till adressen Nordeuropa Försäkring AB, Att: 

Klagomålsansvarig, Box 56044, 102 17 Stockholm. 

25. Personuppgifter 

 
Personuppgifter som lämnas till Easy Peasy Insurance kommer att behandlas av försäkringsgivaren och av de 

företag Easy Peasy Insurance anlitar för medicinsk riskbedömning eller skadereglering för fullgörande av 

ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. 
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