               

    





    



PTD & TTD för professionella idrottare
Försäkringsprodukt: Bestående avbrott, Temporärt avbrott och Dödsolycka för professionella idrottare
Försäkringsgivare för den här försäkringen är flertalet syndikat vid Lloyd’s of London. Auktoriserad avtalspart (Coverholder)
för dessa syndikat är:
Balticfinance Danmark ApS – Versicherungsvermittlung, Filiale Deutschland
Werkstrasse 12
24955 Harrislee
Tyskland
Följande information beskriver kortfattat BF IDROTTSFÖRSÄKRING. Fullständig information finns i de allmänna villkoren, i
ansökningsformuläret och i försäkringsbrevet.

Vad ingår inte i
försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?
TEMPORÄRT AVBROTT – DAGSERSÄTTNING
VID SJUKSKRIVNING:
Kroppskada som orsakats av en olycka och/eller
av en sjukdom vars symptom först uppvisas under
försäkringsperioden. Karenstiden för betalning av
ersättningen och den maximala ersättningsperioden anges i försäkringsbrevet.

Bruk eller hot om bruk av patogena eller giftiga
biologiska eller kemiska ämnen, alkohol eller drogmissbruk

BESTÅENDE AVBROTT – ENGÅNGSERSÄTTNING VID KARRIÄRAVBROTT:
Kroppskada som orsakats av en olycka som inträffar under försäkringsperioden eller av sjukdom
vars symptom först uppvisas under försäkringsperioden.

Självmord, självmordsförsök, avsiktlig självskada,
avsiktlig exponering för fara, kriminella handlingar
m.m.

Graviditet, förlossning, missfall eller abort
AIDS, AIDS-relaterat komplex (ARC) eller HIV

Neuroser, psykoneuroser, psykopati, psykoser, ångest, stress, trötthet eller andra typer av mentala och
känslomässiga störningar

OLYCKSDÖDSFALL:
Dödsfall inom tolv (12) kalendermånader från det
datum då olyckan inträffade.

Tidigare existerande hälsotillstånd

Fullständig information om ersättningar finns i de
allmänna villkoren – ERSÄTTNING – VAD INGÅR I
FÖRSÄKRINGEN.
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Hur gör jag
om jag inte är nöjd?

Allmänna undantag
•

Terrorism

•

Kärnreaktion, nukleär strålning eller radioaktiv kontamination

•

Deltagande i väpnade styrkor eller insatser

•

Flygning (annat än som passagerare)

•

Ridning eller körning i uthållighetstest eller tävlingssammanhang

Det är vårt mål att alla ärenden som rör din försäkring hanteras rättvist och effektivt. Vi försöker alltid
att förse dig med bästa möjliga service. Om du har
frågor angående försäkringsavtalet eller hanteringen av ett skadeärende bör du i första hand kontakta:
Balticfinance
Werkstraße 12
24955 Harrislee
Tyskland

Var och när
gäller försäkringen?

eller
Lloyd’s – Nordic Area Manager and Lloyd’s General Representative for Sweden
Sveavägen 20, 6 tr
SE 111 57 STOCKHOLM
SWEDEN

Försäkringen gäller överallt i världen, 24/7.

Vad är mina skyldigheter?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 50 88 60 00
Fax: +46 8 50 88 60 01
E-post: arn@arn.se

All information som tillhandahålls av den försäkrade i
samband med ansökan och/eller tecknandet av denna
försäkring (beställningsblankett, hälsodeklaration, til�lägg m.m.) ingår och ligger till grund för detta försäkringsavtal. Det är ett villkor för avtalet att alla uppgifter
som har lämnats till oss är sanningsenliga och fullständiga. Skulle du bryta mot detta villkor riskerar du att stå
helt eller delvis utan försäkringsskydd och försäkringsgivaren/coverholdern har rätten att neka eller reducera
ersättning vid skada utan att detta påverkar försäkringsgivarens/coverholderns övriga rättigheter.

När och hur ska jag betala?
Hela premien ska betalas inom 60 dagar efter det att
försäkringen har börjat gälla (uppdelade premiumbetalningar ska betalas innan förfallodatum).

Försäkringsperiod
Försäkringsperioden är den tidsperiod under vilken
denna försäkring är giltig och som anges i försäkringsbrevet.

Hur säger jag
upp försäkringen?
Du kan avsluta försäkringen vid försäkringsårets slut
(365 dagar) genom att meddela din försäkringsförmedlare senast 30 dagar i förtid. Försäkringen upphör automatiskt att gälla vid det slutdatum som anges i försäkringsbrevet.

Produktinformationsblad_TTD&PTD_SWE_OC-2018-10-29

2 av 2

