Informationsblad till patienter:
Konsumenternas Försäkringsbyrå är helt oberoende och hjälper konsumenter
med fakta och information om försäkringar.
Om du drabbas av cancer kan du ha rätt till ersättning från följande typer av
försäkringar:
-

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar
kan ge ersättning för cancer och andra allvarliga diagnoser https://www.konsumenternas.se/forsakring/person/om-sjuk-ocholycksfallsforsakringar

-

Inkomstförsäkringar
kan ge ersättning om du blir sjukskriven
https://www.konsumenternas.se/forsakring/person/om-inkomstforsakringar

-

Sjukvårdsförsäkringar
kan erbjuda sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också
rehabilitering och en second opinion. Försäkringarna kan också ersätta kostnader för
medicin och eftervård https://www.konsumenternas.se/forsakring/person/omsjukvardsforsakringar

-

Livförsäkringar
kan ge ekonomisk hjälp och annat stöd till efterlevande
https://www.konsumenternas.se/forsakring/person/om-livforsakring

-

Barnförsäkringar
kan ge ersättning för cancer och andra allvarliga diagnoser
https://www.konsumenternas.se/forsakring/person/om-barnforsakringar
Tänk på att:

-

Du kostnadsfritt kan kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå för oberoende
vägledning om försäkringar på telefon 0200-22 58 00 eller via webbformuläret på
konsumenternas.se
https://www.konsumenternas.se/kontakta-oss

-

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller vid akuta sjukdomar och olycksfall. Det krävs
ofta att du ska ha varit helt symptomfri och inte ha uppsökt läkare på tre månader
före avresan. Kontakta ditt försäkringsbolag och gör en medicinsk
förhandsbedömning för att få reda på vad din försäkring täcker
https://www.konsumenternas.se/forsakring/resa/om-reseforsakringar/vadersatts/sjuk-innan-du-reser---pagaende-vardbehov

-

Om du blir missnöjd med hur ditt försäkringsbolag har hanterat ditt ärende, kan du
klaga på företaget. Här kan får du hjälp om hur du går till väga
https://www.konsumenternas.se/om-klagoguiden/klaga-i-ett-forsakringsarende

-

Gruppförsäkringar som du kan ha genom t ex ditt fackförbund eller arbetsgivare kan
också ge diagnosersättning vid cancer.

-

Du har rätt till en individuell riskbedömning när du ansöker om en personförsäkring.
Försäkringsbolaget har ett utredningsansvar och måste motivera sitt beslut. Om du är
missnöjd med bolagets beslut har du möjlighet att få saken prövad i domstol eller i
Personförsäkringsnämnden
https://www.forsakringsnamnder.se/personforsakringsnamnden/provning-inamnden-pfn/

-

Du kan skriva en framtidsfullmakt till en person som kan hjälpa dig att ta hand om
dina angelägenheter om du i framtiden har svårt att ta hand om dem själv
https://www.konsumenternas.se/forsakring/fakta/framtidsfullmakter

-

Ersättningskollen hjälper dig att ta reda på vilken ersättning du har rätt till från
Försäkringskassan och arbetsgivaren vid sjukdom https://www.ersattningskollen.se/
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