
Konsumentförsäkring Olycksfallsförsäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: Knif Trygghet Forsikring AS, org nr 991 206 825   

Produkt: Olycksfallsförsäkring 

Detta faktablad ger endast en kortfattad och generell beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med de fullständiga 
försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. 

Vilken typ av försäkring  handlar  det om?
Försäkringen gäller för försäkrad vid olycksfallskada. Ett olycksfall 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. Försäkringen kan tecknas av dig som har fyllt 18       år men inte fyllt 60 år. 

Vad ingår i försäkringen?

✓ Läkekostnader

✓ Tandskadekostander

✓ Resekostnader

✓ Merkostnader

✓ Rehabilitering och hjälpmedelskostnader

✓ Sjukhusvistelseersättning

✓ Invaliditet (medicinsk invaliditet ochbestående ärr)

✓ Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall

Vad ingår inte i försäkringen?
Här beskrivs en sammanfattning av vilka undantagna
risker som försäkringen har. Se fullständiga villkor för
mer information.

x  Kostnader utanför Norden.

x  Kostnader som ska ersättas från annat håll eller kostnader 
vid sjukdom eller invaliditet som förelåg före försäkringens 
begynnelsdag.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Här beskrivs de viktigaste begränsningarna i
försäkringen. Se fullständiga villkor för mer information.

! Försäkringen ersätter inte skador som uppstår när du deltar
i sport eller idrottsaktivitet som inte kan anses som motions- 
eller fritidssysselsättning.

! Försäkringen ersätter inte skador vid brotslig handling och
påverkan av alkohol och missbruk.

! Försäkringen ersätter inte skador där du genom uppsåt eller
grov oaktsamhet framkallat ett skadefall.

! Försäkringen har undantag för symptom som visat sig innan
försäkringen började gälla.

! Försäkringen ersätter inte skador orsakade av vissa typer av
flygning.

! Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av krig, vissa
terrorhandlingar och atomkärnreaktioner.



Var gäller försäkringen? 
✓ Försäkringen gäller i hela världen, med vissa undantag efter 12 månaders utlandsvistelse, se försäkringsvillkoren.

Vilka är mina skyldigheter? 
Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss, annars riskera du att stå helt eller delvis utan försäkringsskydd eller att 
vi är fria från ansvar vid skada enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt.

När och hur ska jag betala? 
Premien ska betalas inom den utställda tiden på din avi. Har du autogiro måste det finnas täckning på kontot dagen då premien ska dras. 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Hur kan jag säga upp avtalet? 
Du kan säga upp försäkringen när som helst under försäkringstiden. 

I ditt försäkringsbesked ser du när din försäkring gäller. Detta förutsätts dock att man betalat in sin premie på utsatt tid. 
Sker inte det kan din försäkring vara ogiltig till premie är erlagd. Avtalstiden är normalt ett år, men förlängs automatiskt om försäkringen 
inte sägs upp av dig eller oss. 




