
 
 

 

 

 

 

  

  

Förköpsinformation  
Privattandläkarnas Sjukförsäkring 

Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas 
sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under 
försäkringstiden. 

Informationen utgör en översiktlig sammanfattning av försäkringens huvudsakliga innehåll. Det 
är viktigt att du även tar del av försäkringsvillkoren, som finns tillgängliga via Mercer, tfn 08 - 
505 309 50 eller Movestic, tfn 08-120 39 320. 

 

Syftet med individuell sjukförsäkring 
En privat sjukförsäkring är ett komplement till den allmänna sjukförsäkringen som 
administreras av försäkringskassan. Vid sjukdom ersätter den allmänna sjukförsäkringen en 
viss andel av din inkomst upp till ett takbelopp. En privat sjukförsäkring kan ersätta ytterligare 
en andel av din inkomst för att minska det inkomstbortfall som du drabbas av vid sjukdom.  

 

Villkor för att teckna försäkring 
För att du skall kunna teckna individuell sjukförsäkring hos Movestic måste du uppfylla följande 
villkor: 

− Du måste vara medlem i Sveriges Privattandläkarförening. 

− Du måste ha en fullgod hälsa. 

− Du måste vara fullt arbetsför*. 

− Du måste ha stadigvarande arbetsinkomst av eget arbete. 

− Du får inte ha fyllt 60 år. 

*Med fullt arbetsför menas att du inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjukbidrag, förtidspension, aktivitetsersättning, sjukersättning, 
skadelivränta, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra ditt 
vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. 

Du måste lämna uppgifter om dig själv och din hälsa i samband med ansökan. 
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I samband med bedömningen av din ansökan kommer Movestic att begära in alla nödvändiga 
uppgifter om din hälsa och sådan vård som du har erhållit. Du får lämna en fullmakt till 
Movestic att inhämta uppgifterna. 

I vissa fall kan du få genomgå hälsoundersökning om det är nödvändigt för att bedöma din 
ansökan. 

Om du ansöker om lite högre försäkringsbelopp kan Movestic begära mera detaljerade uppgifter 
om din hälsa och dina ekonomiska förhållanden. 

 

Försäkringstiden 
Försäkringen kan börja gälla tidigast den dag som Privattandläkarna tar emot din ansökan 
förutsatt ansökan är fullständig och att den sökta försäkringen kan beviljas enligt Movestics 
regler. Senare startdatum, inom 3 månader efter undertecknandet, kan anges i ansökan. 

Om Movestic måste erbjuda försäkring på särskilda villkor, t ex med förbehåll eller 
premieförhöjning träder försäkringen ikraft först när Movestic tar emot din accept av Movestics 
erbjudande om försäkring med särskilt innehåll.  

Försäkringen gäller för en bestämd försäkringstid som har avtalats mellan Movestic och 
Privattandläkarna om den inte upphör av annan orsak dessförinnan. 

Du har rätt att säga upp din försäkring när du vill. Försäkringen upphör att gälla vid utgången 
av den dag som Movestic eller Privattandläkarna tar emot uppsägningen. Inbetalda 
överskottspremier betalas tillbaka. 

Försäkringen upphör alltid att gälla: 

− när du lämnar Sveriges Privattandläkarförening; eller 

− dagen innan du fyller 65 år. 
 
 

Försäkringsersättningen 
Sjukförsäkringen gäller om du blir sjukskriven (=arbetsoförmögen) och får ersättning från den 
allmänna sjukförsäkringen med sjukpenning eller rehabiliteringspenning. Du måste vara sjuk-
skriven med minst 25 %.  

Om försäkringen har tecknats med två olika försäkringsbelopp så får du ersättning med det så 
kallade M-beloppet under tiden som du får sjukpenning eller rehabiliteringspenning. 

Ersättningen beräknas till en andel av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av 
sjukskrivning. 
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Karenstid 
Försäkringen har en karensperiod som innebär att du måste vara sjukskriven under en viss tid 
för att ersättningen ska börja betalas ut. Karenstiden är vanligen tre månader men kan vara 
längre, t ex om du har en annan försäkring eller anställningsförmån som ger dig ersättning i 
början av sjukperioden. Det går inte att nyteckna en försäkring med en karenstid på 1 månad 
men det finns äldre försäkringar med denna karenstid. Ersättningen betalas från och med den 
dagen som karenstiden är uppfylld. 

Om du blir frisk och återinsjuknar i samma sjukdom gäller en ny karensperiod. För återinsjuk-
nande inom 3 månader är dock karensperioden förkortad till endast 15 dagar.  

För vissa särskilda sjukdomar finns specialregler om karenstiden och återinsjuknande, se 
avsnittet om särskilda sjukdomar nedan. 

Långtidssjuk 
Vid längre tids sjukdom kan det hända att du får sjukersättning från försäkringskassan. 
Sjukersättning kan vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare (tidigare kallade man detta för-
tidspension).  

Om du får ett beslut om sjukersättning från försäkringskassan så fortsätter din ersättning från 
sjukförsäkringen.  

Om försäkringen har tecknats med två försäkringsbelopp så får du ersättning med det så kallade 
R-beloppet under tiden som du får sjukersättning. R-beloppet kan vara högre än M-beloppet för 
att kompensera för försäkringskassans lägre ersättningsnivå vid sjukersättning. 

Den längsta tid som försäkringen kan lämna ersättning är till och med dagen innan du fyller 65 
år. 

Förtidskapital 
Om du skulle bli helt och varaktigt arbetsoförmögen på grund av sjukdom som ersätts enligt 
försäkringen så kan du få ett förtidskapital som hjälper dig i omställningen.  

Förutsättningarna för förtidskapital framgår av försäkringsvillkoren. En grundförutsättning är 
att försäkringskassan har beviljat hel tillsvidare sjukersättning för dig.  

Om arbetsoförmågan beror vissa särskilda sjukdomar ges inget förtidskapital, se avsnitt om 
särskilda sjukdomar.  

Förtidskapitalet uppgår till 15 gånger det försäkringsbelopp som gäller med M-karens om 
försäkringskassans beslut börjar gälla före 55 års ålder. Därefter uppgår förtidskapitalet till 10 
gånger det försäkringsbelopp som gäller med M-karens. Det högsta möjliga förtidskapitalet är 
dock 10 prisbasbelopp. 

Ersättningsnivå 
Det är viktigt att försäkringen tecknas på rätt försäkringsbelopp och att din rätta arbetsinkomst 
anmäls fortlöpande till Movestic.  
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Ersättningen grundas på de försäkringsbelopp som gäller vid insjuknandet. Ersättningen kan 
dock reduceras om din inkomst vid insjuknandet är lägre än vad som tidigare har framkommit. 

Den högsta ersättning som försäkringen kan lämna är det belopp som du behöver för att till-
sammans med andra inkomster (t ex sjukpenning, sjuklön, sjukpension och liknande) komma 
upp till 90 % av din ordinarie arbetsinkomst vid insjuknandet. 

Egna företagare kan teckna försäkringen till konsolideringsnivå om de äger minst 1/3 av 
företaget eller om de är komplementär i kommanditbolag. Konsolideringsnivå innebär att 
ersättning kan lämnas upp till 108 % av en del av arbetsinkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp. 
För den del av arbetsinkomsten som överstiger 7,5 prisbasbelopp lämnas ersättning upp till 
högst 90 %. 

Ersättning lämnas aldrig utöver de gällande försäkringsbeloppen. 

Försäkringen innehåller en bestämmelse som motverkar överkompensation vid sjukdom. Med 
överkompensation menas att du vid sjukdom får en sammanlagd inkomst som uppgår till mer 
än det försäkringsbara utrymmet. När man beräknar överkompensation tar man hänsyn även 
till ersättningar från försäkringskassan, sjuklön, pension, andra försäkringar och så vidare. 

Försäkringsbar arbetsinkomst 
Den arbetsinkomst som ligger till grund för försäkringen utgörs av din fasta månadslön. 

Om din faktiska arbetsinkomst vid ett försäkringsfall är lägre än den arbetsinkomst som ligger 
till grund för försäkringsbeloppen så beräknas din ersättning på den faktiska inkomsten. 
Ersättning kan aldrig lämnas utöver de gällande försäkringsbeloppen. 

Naturaförmåner som t ex bilförmån, kost eller logi får inte inräknas i den försäkringsbara 
arbetsinkomsten. Sådana förmåner kan aldrig ersättas av försäkringen. 

Höjning av försäkringsbeloppen 
Du kan optionshöja försäkringsbeloppen i samband med försäkringens årsdag om din arbetsin-
komst har ökat. Försäkringsbeloppen kan optionshöjas med maximalt 15 % per år.  

Optionshöjningar måste anmälas inom två veckor före årsdagen. Det finns även en möjlighet att 
optionshöja senare om det sker inom en månad efter årsdagen. 

Om du vill höja försäkringsbelopp mer än 15 % så måste du göra en ny ansökan om utvidgad 
försäkring. 

Det finns vissa angivna villkor för optionshöjning som framgår av de allmänna villkoren. 

Beskattning av försäkringen 
Försäkringen kan tecknas inom skattekategori P, vilket innebär att premien är avdragsgill inom 
vissa ramar och att ersättningen beskattas. Movestic gör tillämpligt avdrag för preliminärskatt 
vid varje utbetalning av månatlig ersättning. 
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Bedömning av arbetsoförmåga 
Graden av arbetsoförmåga bedöms på grundval av objektiva, medicinska symptom. Om en 
sjukperiod har pågått i minst två år bedöms arbetsoförmågan på grundval av den försäkrades 
möjlighet utföra något slags arbete med hänsyn till den ålder, utbildning, arbetserfarenhet och 
bosättningsförhållanden. 

Utredning och behandling 
Om du blir sjuk eller skadad är det vanligast att du utreds och behandlas av din egen läkare. 
Movestic kan dock anordna särskild utredning eller behandling för dig med avseende på sjukdo-
men. I sådana fall måste du medverka till behandlingen och utredningen. 

Fullmakt att inhämta uppgifter 
Om du begär ersättning från försäkringen kan Movestic be dig att lämna en fullmakt som tillåter 
Movestic att inhämta upplysningar från om din hälsa och den vård som du har fått. Fullmakten 
gäller även för information om ersättning från försäkringskassan eller från andra 
försäkringsbolag. I vissa fall kan Movestic också begära uppgifter om din anställning och dina 
inkomster. Dessa upplysningar är viktiga för att bolaget skall kunna bedöma rätten till ersätt-
ning. Uppgifterna behövs också för att bedöma behovet av undersökning eller behandling samt 
för att göra alla nödvändiga försäkringstekniska beräkningar. Fullmakten omfattar även patient-
journaler. 

Om försäkringen upphör under försäkringsfall 
Om försäkringen skulle upphöra att gälla under pågående ersättning så fortsätter ersättningen 
tills dess att du åter är arbetsför eller fyller 65 år. 

Ersättningsnivån begränsas dock till den grad av arbetsoförmåga som gällde när försäkringen 
upphörde. Om arbetsförmågan förbättras så begränsas ersättningen till den lägsta graden av 
arbetsoförmåga efter försäkringens upphörande.  

Ersättningen fortsätter dock inte om försäkringen har upphört att gälla på grund av att 
försäkringstagaren eller den försäkrade har brustit i sina förpliktelser enligt lag eller 
försäkringsvillkor.  

Förtidskapital som betalas ut för en sjukdom som ger rätt till fortsatt ersättning efter att försäk-
ringen har upphört reduceras till den begränsade grad av arbetsoförmåga som ersätts. 
Detsamma gäller för dödsfallsersättning. 
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Viktiga begränsningar 
De flesta försäkringar innehåller vissa begränsningar i försäkringsskyddet. Begränsningarna är 
ofta försäkringstekniskt nödvändiga för att skydda kollektivet av försäkringstagare mot vissa 
extraordinära risker som annars skulle fördyra försäkringen.  

Självförvållade besvär 
En vanlig begränsning, som också finns i denna försäkring, är att ersättning inte lämnas vid 
sjukdom eller skada som har orsakas av den försäkrade själv antingen avsiktligt eller genom 
grov vårdslöshet.  

Missbruk och dopning 
Den som blir sjuk på grund av missbruk eller överkonsumtion av alkohol, narkotika, andra be-
rusningsmedel, läkemedel eller dopingmedel kan inte få ersättning. 

Pågående sjukfall 
Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga, sjukdom eller kroppsskada som pågår när 
försäkringen börjar gälla för den försäkrade. 

Särskilda sjukdomar 
Försäkringen har en mycket viktig begränsning när gäller vissa särskilda sjukdomar. Dessa sär-
skilda sjukdomar är: 

− rygg-, led-, eller muskelbesvär som man ej kan påvisa vara orsakad av olycksfallsskada; 

− fibromyalgi; 

− kroniskt smärttillstånd; 

− psykiska åkommor;  

− utmattnings-, depressions- eller stressyndrom, utbrändhet, trötthet, asteni och/eller följder 
därav; och 

− depressiva tillstånd 

Du bör läsa försäkringsvillkoren noggrant för en fullständig beskrivning av de begränsningar 
som gäller för dessa åkommor.  

Arbetsoförmåga på grund av särskilda sjukdomar ersätts bara om sjukdomen visar sina första 
symptom efter att försäkringen har varit gällande i ett år. Sådana särskilda sjukdomar som visar 
sig under det första året av försäkringens giltighetstid, eller som hade visat sig innan 
försäkringen trädde ikraft, omfattas inte av försäkringsskyddet. 

Försäkringen innehåller också vissa begränsningar i den ersättning som lämnas för särskilda 
sjukdomar som uppstår efter det första försäkringsåret. 

Ersättningen begränsas till högst 40 000 kr per månad.  

Om ett sjukfall på grund av särskild sjukdom pågår i mer än 3 år så reduceras ersättningen från 
och med det fjärde året till 70 % av den ersättning som annars skulle ha lämnats. Detsamma 
gäller om den försäkrade erhåller sjukersättning från försäkringskassan. 

Rätt till förtidskapital föreligger inte vid arbetsoförmåga på grund av särskild sjukdom. 
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Riskfyllda aktiviteter 
Vissa aktiviteter anses så riskfyllda att försäkringen inte gäller om du skadas eller drabbas av 
sjukdom i samband med dessa.  

Som särskilt riskfyllda aktiviteter räknas sport, idrotts-, äventyrs-, expeditions- eller annan 
riskfylld sysselsättning, som inte kan anses utgöra motions- eller fritidsaktivitet i normal 
omfattning och intensitet. Exempel på sådan sysselsättning är:  

− fotboll, bandy, innebandy, basketboll, handboll, eller ishockey om den försäkrade har 
erhållit inkomst därav eller utövat sporten i de två högsta divisionerna; 

− rugby eller amerikansk fotboll; 

− utförsåkning på elitnivå eller om den försäkrade har haft inkomst därav; 

− all kampsport inklusive boxning, brottning, judo, ju-jutsu, kickboxning etc; 

− all extremsport såsom skateboard, snowboard, wakeboard, inlines och BMX etc; 

− tävling eller träning i all motorsport (inklusive bil, båt, jetski, skoter eller motorcykel); 

− all flygsport inklusive fallskärmshoppning, ballongflygning, motorflyg, segelflygning och 
drakflygning; 

− bergsklättring; 

− dykning på större djup än 18 meter, all ensamdykning utan ytorganisation, dykning på vrak 
eller i is eller i grottor; 

− riskfylld yrkesverksamhet såsom väktare, militär eller livvakt; och 

− stuntaktivitet eller luftakrobatik. 

Vistelse utanför Norden 
Om du vistas utanför de nordiska länderna i mer än ett år så gäller försäkringen inte längre. En 
vistelse utanför de nordiska länderna avbryts inte av kortare besök inom Norden för affärer eller 
privata angelägenheter.  

Innan du påbörjar en längre vistelse utom Norden har du möjlighet att ansöka om förlängt 
försäkringsskydd vid utlandsvistelse. Det är Movestic som avgör som sådan förlängning kan be-
viljas och i så fall på vilka villkor. 

Krig eller politiska oroligheter 
Försäkringen gäller inte om du blir sjuk eller skadad i samband med krigstillstånd i Sverige eller 
i samband med krig eller politiska oroligheter utomlands. 

Atomskador 
Försäkringen gäller inte för atomskador, d v s sjukdom eller skada som orsakas av kärnreaktio-
ner. 

Arbetslöshet, tjänstledighet etc. 
Det är en mycket viktig princip att försäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring. Därför gäller 
försäkringen inte om du blir sjuk eller skadad när du är arbetslös, tjänstledig eller inte uppbär 
arbetsinkomst. Försäkringen gäller dock om du skulle bli sjuk medan du är föräldraledig 
förutsatt att du då har en tillsvidareanställning. 
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Premien 
Försäkringen betalas med en naturlig premie. Premien sätts för ett år i taget och beräknas med 
hänsyn till försäkringsrisken under försäkringsåret. De viktigaste faktorerna som påverkar 
premien är ålder, kön och försäkringsbelopp. Typiskt sett så innebär den naturliga 
premiesättningen att premien ökar med tilltagande ålder. 

Du kan få en särskild premie på grund av dina individuella förhållanden. 

Premiebetalning 
Det är viktigt för försäkringens giltighet att premien betalas i rätt tid. Om premien inte betalas i 
rätt tid kan Movestic säga upp försäkringen skriftligt. 

Premien ska betalas senast den första dagen i varje premieperiod. Om premieperioden är längre 
än en månad (d v s kvartal, halvår eller helår) så har försäkringstagaren alltid en månad på sig 
att betala premien efter att premiefakturan har skickats. 

Premiebefrielse 
Om en sjukperiod pågår i mer än 12 månader och arbetsoförmågan fortlöpande uppgår till 
minst 50% så befrias försäkringstagaren från skyldighet att betala premien så länge som 
arbetsoförmågan uppgår till minst 50%. 

 

Ändrade förhållanden 
Om du byter yrke, sysselsättning eller anställning under försäkringstiden måste du anmäla det 
till Movestic. 

Om försäkringsrisken ökar på grund av att dina förhållanden ändras under försäkringstiden kan 
Movestic justera försäkringen till vad som skulle ha gällt om de ändrade förhållandena hade 
varit aktuella redan vid ansökan. Försäkringsvillkoren och premien kan justeras. Om dina 
förhållanden ändras på ett sådant sätt att ingen försäkring skulle ha meddelats om dessa 
förhållanden hade rått redan vid ansökan så kan Movestic säga upp din försäkring. 

Om du underlåter att meddela förändringar i dina förhållanden som innebär att 
försäkringsrisken ökar kan din försäkringsersättning vid ett senare försäkringsfall reduceras 
eller helt utebli. 

 

Oriktiga uppgifter 
Det är det viktigt att du lämnar fullständiga och rättvisande uppgifter om dig själv, din hälsa och 
dina tidigare vårdkontakter i samband med din ansökan. Försäkringsavtalslagen innehåller 
bestämmelser som kan medföra att försäkringen antingen blir ogiltig eller att försäkringsersätt-
ningen sätts ned eller helt uteblir om du har lämnat ofullständiga eller oriktiga uppgifter. 
Försäkringen kan dessutom sägas upp eller ändras av försäkringsbolaget om oriktiga uppgifter 
uppdagas. 
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Kontaktuppgifter 
Om du har några frågor om din försäkring kan du i första hand kontakta din 
försäkringsförmedlare: 

Försäkringsförmedlare: Mercer (Sweden) AB 

Adress: Klara Norra Kyrkogata 29 
 111 22  STOCKHOLM 
Telefon: 08 – 505 309 50 

E-post: gruppservice@mercer.com 

 

Försäkringsbolaget Movestic har följande kontaktuppgifter: 

Försäkringsbolag Movestic Livförsäkring AB 

Adress: Box 1501 
 600 45  Norrköping 
Telefon: 08 - 120 39 320 

Fax: 08 - 120 39 239 

E-post: kund@movestic.se 

Movestic Livförsäkring AB är ett svenskt försäkringsaktiebolag som bedriver livför-
säkringsverksamhet med tillstånd av Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet för 
försäkringsbolagen. 

 

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring 2010.1 
Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr 516401-6718  
Box 7853, 103 99 Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm, www.movestic.se 
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