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Det här är en kortfattad information om försäkringen. För komplett information se villkoret på qurant.se

Vad ingår inte i försäkringen?
Vårdförsäkringen ersätter inte kostnader för 
bland annat:

• Akut vård

• Förlorad arbetsinkomst

• Tandvård

• Behandlingsmetoder som saknar stöd i vetenskap och 
beprövad erfarenhet eller som inte kan erbjudas inom den 
privata vården i Sverige

• Alternativa behandlingsformer 

• Kosmetiska behandlingar och operationer. 

• Snarkning och sömnapné

• Datorspels- och internetmissbruk

• Sjukdom och följd av sådan sjukdom som omfattas av 
smittskyddslagen och klassas som samhällsfarlig eller 
allmänfarlig.

• Övervikt, fetma eller undervikt samt följder därav

• Sjukvårdsrådgivning

• Vårdplanering och bokning av vård

• Privat läkarvård

• Operation och sjukhusvård

• Vårdgaranti 

• Eftervård/rehabilitering

• Behandling hos fysioterapeut/naprapat/arbetsterapeut

• Behandling hos psykolog/terapeut

• Behandling hos dietist och logoped

• Behandling av förlossningsskador, indirekta och kvarvarande 
besvär 12 månader efter förlossningen

• Hjälpmedel för tillfälligt bruk för skadans läkning

• Patientavgifter upp till högkostnadsskydd

• Läkemedel upp till högkostnadsskyddet

• Resor och logi, vid resor som uppgår till minst  
10 mil enkel resa

• Utökad vårdplanering innebärande hjälp och guidning för vissa 
besvär som inte ingår i försäkringen

• Second Opinion – vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom 

Försäkringen gäller med självrisk på 700 kr.

Vad ingår i försäkringen?
Vårdförsäkringen ersätter kostnader för:

Finns det några begränsningar i vad 
försäkringen täcker?
Försäkringen har begränsningar och här 
ser du de viktigaste. I försäkringsvillkoren 
kan du läsa exakt vad som gäller.

• Sjukdom och besvär som finns vid försäkringens tecknande

• Vissa sjukdomar och diagnoser samt viss vård och behandling 
till exempel:

• Korrigering av brytningsfel i ögat

• Tandsjukdomar eller tandskador oavsett orsak

• Transplantation av inre organ

• Demenssjukdom

• Kontroll och behandling av ätstörningar

• Sport och idrott till följd av att den försäkrade utövar/
deltar i sport/idrottsverksamhet tex träning eller tävling i 
lägst division 2 eller på elitnivå 

• Sjukdom eller olycksfallsskador relaterade till 
idrottsutövning för individ som går på idrottsgymnasium 
alternativt annan utbildning med idrottsinriktning

• Sjukdom eller olycksfallsskada som inträffar vid 
deltagande/utövande av brottning, boxning eller annan 
kampsport 

• Alternativa behandlingsformer som inte är godkända

• Kosmetiska behandlingar

• Uteblivna eller sent avbokade besök, behandlingar och 
operationer

• Kroniska sjukdomar

• Missbruk eller kriminella handlingar



Var gäller försäkringen?  

Den gäller för vård och kostnader som uppstår i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter? 

Att lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver 
som är av betydelse för försäkringen och betala premien samt följa Qurants 
Hälsoteam och vårdgivarens anvisningar. Gruppföreträdaren ska intyga att 
anmälda gruppmedlemmar är arbetsföra enligt definition i villkoret.

När ska betalning ske? 

Premien betalas antingen årsvis eller månadsvis med faktura.

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla den dag som anges i gruppavtalet under förutsättning 
att premien är betald. För tillkommande i gruppen börjar försäkringen gälla 
första dagen i månaden efter det att den försäkrade blivit behörigen anmäld
av gruppföreträdaren.

Hur sägs avtalet upp? 

Försäkringen kan sägas upp 30 dagar innan årsförfallodagen eller av den 
försäkrade under hela försäkringstiden.


