
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Försäkringsbesked 2019 
Försäkringstid: 2019-01-01 – 2019-12-31  

 

    
Som egenföretagare i Jusek omfattas du av två försäkringar: 
 

• Försäkring vid allvarlig sjukdom 

• Kollektiv olycksfallsförsäkring 
 
Båda försäkringarna gäller till och med den månad när du fyller 65 år, så länge du är ansluten 
som egenföretagare i Jusek. Försäkringarna förnyas årligen enligt avtal mellan Jusek och 
Trygg-Hansa. 
 
Här i försäkringsbeskedet får du en sammanfattning av försäkringsvillkoren. De fullständiga 
villkoren och mer information finns på jusek.se/egenforetagare 

 
Försäkring vid allvarlig sjukdom  
 
Slutålder 65 år    Försäkringsbelopp 
 

72 000 kr  

 
Angivet engångsbelopp utbetalas om något av följande sjukdomstillstånd drabbar den 
försäkrade: 
 

• Akut hjärtinfarkt  

• Allvarlig sjukdom som kräver 
organtransplantation 

• Alopecia  

• Alzheimers sjukdom  

• Amyotrofisk Lateral Scleros (ALS)  

• Anorexi och/eller Bulimi  

• Aortaaneurysm  

• Bechterews sjukdom  

• Benign hjärntumör (godartad)  

• Hjärtklaffsjukdom som kräver operation 

• Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom  

• Malign sjukdom (cancer),förutom 
malign tumör i huden  

• Multipel scleros (MS)  

• Muskeldystrofi  

• Njursjukdom som kräver dialys 

• Parkinsons sjukdom  

• Primär Sjögrens syndrom  

• Sjukdom orsakad av blod- eller 
plasmatransfusion 

• Stroke  

• Systemisk lupus erythematosus (SLE)  
 
Rätt till ersättning inträder så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare och skadan 
anmälts till Trygg-Hansa. En förutsättning för ersättning är att sjukdomen blivit aktuell under 
försäkringstiden och att symtomen som har medicinskt samband med anmäld sjukdom inte visat 
sig före försäkringens begynnelsedag. 
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Olycksfall vuxen 
 
Omfattning: Arbetstid och färd till och från arbetsplatsen 
 
Slutålder 65 år 
 
 
     Ersättningsbelopp 
 

• Medicinsk invaliditet, nedsatt funktionsförmåga.  210 200 kr 
Beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader 
under 50% 
Beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader 
om minst 50%  

• Ekonomisk invaliditet, nedsatt arbetsförmåga  404 400 kr 
Beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditets-  
grader om minst 50%   

• Ärrersättning    enligt tabell 

• Läke-, rese- och tandskadekostnader  Nödvändiga & skäliga 

• Merkostnader 

• under akut läkningstid intill 120 000 kr 

• för personliga tillhörigheter intill 
25 000 kr 

• Hjälpmedel efter akut läkningstid   intill till 80 000 kr 

• Dödsfallsersättning    50 000 kr 

• Kristerapi, max 10 behandlingstillfällen hos leg psykolog 
 
 
Villkor 70:7 

 
 

 

Definition av olycksfall 
Ett olycksfall är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre 
händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen. Ett olycksfall är inte en kroppsskada till följd 
av exempelvis överansträngning eller förslitning. Inte heller smitta genom bakterier, virus eller 
annat smittämne. 

 
   

För ytterligare information om försäkringarna och fullständiga försäkringsvillkor, se  
www.jusek.se/egenforetagare 
 
 
 
Försäkringarna gäller så länge medlemmen är ansluten i Jusek som egenföretagare och 
förnyas årligen vid var tid gällande avtal mellan Jusek och Trygg-Hansa. 
 
 
 
 
 
Har du några frågor om försäkringen, ring Trygg-Hansa: 0771-111 690 
 
För att anmäla skada, ring Trygg-Hansa: 0771-111 500 
 

http://www.jusek.se/egenforetagare

