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Försäkrade

Försäkringsbelopp

Studerandemedlemmar i Sveriges läkarförbund Student.

14 000 kronor.

Information

Sjukkapital
Du kan få sjukkapital om du under försäkringstiden dels
förlorar högskolepoäng motsvarande minst tre fjärdedelar av
heltidsstudier under en termin, dels är arbetsoförmögen till
minst hälften minst 90 dagar under en och samma termin på
grund av sjukdom eller olycksfallsskada.

Här följer en kortfattad beskrivning av försäkringen. För
försäkringen gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som
du kan hämta på folksam.se och närmaste Folksamkontor.
Observera att försäkringen för din del endast omfattar de
ersättningsmoment som beskrivs i detta försäkringsbesked.
Ersättning lämnas enligt de försäkringsvillkor som gäller det år
försäkringsfallet inträffar.

Avtalstid

Försäkringen upphör när studietiden upphör dock senast
månaden innan du fyller 65 år.

Försäkringen gäller normalt för ett kalenderår i taget, därefter
kan omfattning ändras.

Övrigt

Sjukkapitalförsäkring Student
Försäkringen kan lämna ersättning i form av sjukkapital om du
blir långvarigt arbetsoförmögen och förlorar högskolepoäng på
grund av sjukdom eller olycksfallsskada.
Du omfattas av försäkringen om du studerar och under första
studieåret, före 56 års ålder, anslöt dig som medlem i Sveriges
läkarförbund Student och att du
• var fullt arbetsför vid anslutningstillfället
samt
• att du har varit fullt arbetsför minst 90 dagar i följd någon
gång innan försäkringsfallet inträffar.
Du kan inte tillgodoräkna dig tid som du är fullt arbetsför och
som infaller mer än 90 dagar innan anslutningstillfället. Du kan
också omfattas av försäkringen om du har varit fullt arbetsför
minst 90 dagar i följd någon gång efter att försäkringen börjat
gälla för dig.
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Ersättning i form av sjukkapital lämnas som ett engångsbelopp
som är detsamma som försäkringsbeloppet.

Efterskydd och fortsättningsförsäkring
Om försäkringen upphör kan du under vissa förutsättningar
• omfattas av ett förlängt försäkringsskydd (efterskydd) i tre
månader
• teckna fortsättningsförsäkring inom tre månader.
Se försäkringsvillkoren.
Begränsningar i försäkringens giltighet
För att få rätt till ersättning för försäkringsfall som är en följd
av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada som
har visat sig eller inträffat före försäkringens ikraftträdande
eller utökning av försäkringen, gäller att försäkringsfallet har
inträffat tidigast efter det att försäkringen eller utökningen av
försäkringen har varit i kraft i minst tolv månader och att du
varit fullt arbetsför under denna period.
För följder av sjukdom, sjuklig förändring eller annan
kroppsskada – både direkta och indirekta – gäller tidsgränsen,
tolv månader, grundsjukdomen eller symtom på denna.

Försäkringen gäller också med begränsad omfattning vid
• grov vårdslöshet
• vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion och vissa
terrorhandlingar.
Se försäkringsvillkoren.
Preskription – Vänta inte för länge
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om den som gör anspråk på ersättning inte väcker talan mot
oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Den som framställt sitt anspråk till oss inom den tid som anges
här, har dock alltid minst sex månader på sig att väcka talan mot
oss från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.
Kontakt med Folksam
Adress och telefonnummer till Folksams kontor finns på
folksam.se
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