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Produkt: Försäkring för allvarlig sjukdom 

Komplett information om produkten innan du ingår försäkringsavtal får du genom att ta del av förköpsinformation och fullständiga försäkringsvillkor, vilka kan 
laddas ner på www.evidentlife.se. Även efter du ingår försäkringsavtal får du del av komplett information om produkten genom att läsa ditt försäkringsbrev 
och de fullständiga försäkringsvillkoren, vilket då kommer finnas tillgängliga på www.evidentlife.se/minasidor.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkring för allvarlig sjukdom är en försäkring som betalar ut ersättning till dig om du blir allvarligt sjuk. 

Vad ingår i försäkringen? 
Försäkringen täcker följande sjukdomar:

Vad ingår inte i försäkringen?
Här beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas av 
din försäkring, se de fullständiga försäkringsvillkoren för 
mer information.
Nedanstående sjukdomar, diagnoser och tillstånd omfattas 
inte av försäkringen:

Försäkringen gäller inte om den försäkrade vid 
tiden för ansökan medverkar i, eller vid något 
tillfälle före försäkringen tecknas har medverkat 
i, något medicinskt screening- eller 
övervakningsprogram på grund av att denne 
anses löpa en ökad risk för cancer.
All hudcancer, inklusive basaliom och malignt 
melanom stadie 1. Dock omfattas malignt 
melanom från stadie 2 av försäkringen.  
Prostatacancer med en Gleasonscor om 6 eller 
lägre. 
Pre-maligna förändringar 
- Cervical intraepitelial neoplasi (CIN),
- Cancer in situ i bröstet.
All cancer där den försäkrade låtit bli att
söka läkarvård och/eller följa ordinationer.
Äldre, tidigare odiagnostiserade lesioner och
heller inte transienta ischemiska attacker,
alltså TIA-attacker. Sekundär blödning på
grund av tidigare konstaterad hjärnsjukdom
omfattas inte heller.
Angina pectoris, ICD10-kod I20.
Endovaskulär klaffoperation.
Perkutan koronar intervention (PCI).
Ingrepp på aortas förgreningar.
Försäkringen omfattar inte någon form av
autotransplantation.

Cancer
Godartad hjärntumör som kräver operation
Stroke
Hjärtinfarkt 
Operation av hjärtats klaffar
Operation av hjärtats kranskärl
Operation av bråck på stora kroppspulsådern 
Multipel skleros (MS)
Total synnedsättning
Total hörselnedsättning
Grav njursvikt
Motorneuronsjukdom (ALS)
Alzheimers sjukdom
Parkinsons sjukdom
Organtransplantation

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

Du har bara rätt till ersättning en (1) gång. Om du 
drabbas av flera allvarliga sjukdomar som ger rätt 
till ersättning har du endast rätt till ersättning för 
den första diagnosticerade sjukdomen. 
Försäkringen gäller inte för en allvarlig sjukdom 
som du som köper försäkringen redan har eller 
vet om att du har.  
För att du ska ha rätt till ersättning ska du 
fortfarande vara vid liv 30 dagar efter att en 
ersättningsbar diagnos fastställts. 
Försäkringen har begränsningar om skada 
inträffar under krig, krigsliknande händelser, 
brottslig handling, uppror eller 
atomkärnreaktion. 
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Var gäller försäkringen?
Den som ska teckna försäkringen måste vara folkbokförd i Sverige, men försäkringen gäller i Norden. Rätt till 
ersättning gäller inte om du blir sjuk vid vistelse utanför Norden, om vistelsen har pågått i mer än tolv månader.

Vilka är mina skyldigheter?
Om du inte betalar försäkringen i rätt tid kan Evident säga upp försäkringen. Försäkringen slutar gälla om du inte 
betalar inom 14 dagar från Evidents meddelande om uppsägning.

Om du har lämnat oriktiga eller ofullständiga svar på våra hälso- och livsstilsfrågor kan det medföra att försäkringen är 
delvis eller helt ogiltig, vilket innebär att försäkringsbeloppet kan sänkas eller inte betalas ut alls. 

När och hur ska jag betala?
Du betalar för försäkringen varje månad via autogiro om vi inte har kommit överens om något annat. Hela premien måste 
betalas senast på förfallodagen.

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Innan vi beviljar försäkringen bedömer vi dina svar på våra hälso- och livsstilsfrågor. Om du uppfyller våra krav för vem som 
kan vara försäkrad enligt våra fullständiga försäkringsvillkor kommer försäkringen att börja gälla samma dag som du 
ansökte om försäkringen. Försäkringen gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt varje år.
Försäkringen upphör automatiskt när du fyller 65 år. 

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen när du vill. Läs mer i de fullständiga försäkringsvillkoren.
Du har även rätt att ångra ditt köp av försäkring inom 30 dagar från det att avtalet ingås. 
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