
NOWO Trygghetsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag:  Försäkringsgivare, Maiden General Försäkrings AB, org.nr  516406-1003

Produkt: NOWO Trygghetsförsäkring förmedlad av Nowonomics AB org. nr. 556990-1795

Informationen i det här dokumentet är en sammanfattning av försäkringens innehåll och dess undantag. Faktabladet är inte skapat för 
dig specifikt eller dina behov. Läs igenom de fullständiga försäkringsvillkoren och för-och efterköpsinformationen som du finner på www.
nowo.se. Det går även bra att kontakta NOWO på e-post kontakt@nowo.se eller telefon 08-609 04 77.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en frivillig gruppförsäkring som omfattar tillfällig arbetsoförmåga, om du blir ofrivilligt arbetslös eller drabbas av en kritisk 
sjukdom samt om du avlider.

 Vad ingår i försäkringen?

 Tillfällig arbetsoförmåga
       Tillfällig och fullständig arbetsoförmåga (sjukskrivning) 

på grund av olycksfall eller sjukdom och som leder till 
utbetalning från Försäkringskassan. Du får ersättning 
från försäkringen från och med den 31:a dagen av 
arbetsoförmågan dock max. 12 månader. Ersättningen 
beräknas per dag som du är arbetsoförmögen.

 Ofrivilligt arbetslös 
       Om du blir ofrivilligt arbetslös. Anställningen måste ha varat 

minst sex månader vid skadetillfället, upphört helt och du 
får inte längre utföra något arbete mot ersättning. Du får 
ersättning från försäkringen från och med den 31:a dagen 
av arbetslösheten dock max. 12 månader. Ersättningen 
beräknas per dag som du är ofrivilligt arbetslös.

 Dödsfall
       Försäkringen lämnar ersättning med ett engångsbelopp om 

du avlider under försäkringstiden.

 Kritisk sjukdom
       Försäkringen lämnar ersättning med ett engångsbelopp 

om du efter kvalificeringsperiodens slut, och under 
försäkringstiden, för första gången blir diagnostiserad av 
läkare med kritisk sjukdom. 

       Följande kritiska sjukdomar omfattas av försäkringen: stroke, 
cancer, njursvikt, hjärtattack, större transplantation, kronoar 
patologi behandlad genom införandet av en bypass graft 
med öppen hjärtkirurgi. 

 Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan är endast en sammanfattning av försäkringens undan-
tag. 

 Tillfällig arbetsoförmåga
       Konsekvenser av en medicinsk behandling som inte 

är medicinskt motiverad eller påkallats av legitimerad 
sjukvårdspersonal, såsom plastikkirurgi som inte är 
rekonstruktiv kirurgi. 

   Ofrivilligt arbetslös 
       Om du själv har sagt upp din anställning, eller om den på 

annat sätt har upphört med samtycke. Ingen ersättning 
lämnas vid deltidsarbetslöshet eller när anställningstiden 
löpt ut efter allmän visstidsanställning, vikariat, 
säsongsarbete eller annan tidsbegränsad anställning.

 Dödsfall
       Om den försäkrade begår självmord inom ett år från 

att försäkringen började gälla och att det kan antas att 
försäkringen inte tecknades med tanke på självmordet. 

 Kritisk sjukdom 
       Försäkringen lämnar inte ersättning vid kritisk sjukdom 

som beror på alla typer av hudcancer (förutom invasivt 
malignt melanom), icke-invasiv cancer in situ samt tumörer 
vid HIV-infektion. Transitoriska ischemiska attacker (TIA) 
eller attacker av vertebrobasilar ischemi, kärlsjukdom 
utan hjärtinfarkt behandlad med ballongangioplastik, 
laserbehandling eller andra liknande procedurer, eller om 
den kritiska sjukdom uppstått eller diagnostiserats innan 
försäkringstiden inleds.

    

  



När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringen gäller från det datum som framgår av ditt försäkringsbevis. Försäkringstiden är en månad  och försäkringen 
förnyas automatiskt varje månad om försäkringen inte sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren. Försäkringen upphör 
att gälla:

• den första dagen i månaden efter du fyller 67 år

• om den försäkrade avlider

• om försäkringen sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren, 

• om du flyttar utomlands och/eller upphör att omfattas av svensk Försäkringskassa och/eller inte längre är folkbokförd 
i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
• På uppdrag av försäkringsgivaren hanteras all skadereglering av försäkringsadministratören Willis Towers Watson Sweden AB 

(WTW). Du behöver därför snarast möjligt underrätta WTW på e-post nowoforsakring@wtwco.com eller telefon 08-587 095 77 
vid skada.

• Försäkringstagaren måste uppge korrekta och fullständinga uppgifter vid tecknandet av försäkringen och vid en skadeanmälan.  
• Betala försäkringspremien inom angiven tid

När och hur ska jag betala?
Premien beräknas för en månad åt gången och bestäms med hänsyn till det försäkrade belopp du valde när du anmälde dig

till försäkringen. Premiens storlek framgår av ditt försäkringsbevis och aviseras månadsvis i förskott. Betalningen erläggs via 

kredit- eller kontokort en dag innan förnyelsedagen. Det görs totalt tre försök att debitera ditt kort innan försäkringen sägs upp 

på grund av misslyckad betalning. 

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
 Dödsfall, sjukdom eller kritisk sjukdom som beror på eller är relaterat till besvär, skada, funktionsnedsättning eller symptom 
som fanns inom sex månader innan försäkringen började gälla, även om diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän 
efter det att försäkringen har blivit giltig (symptomklausul).

 Försäkringen gäller inte under kvalificeringstiden. För tillfällig arbetsoförmåga och kritisk sjukdom är kvalificeringstiden 30 
dagar från försäkringens startdag och för ofrivillig arbetslöshet 90 dagar från försäkringens startdag. 

Var gäller försäkringen?
 För att teckna försäkringen måste du vara folkbokförd i Sverige, vara 18 år, men inte 60 år.     

 Försäkringen gäller i Sverige, samt när du vistas utanför Norden (Sverige, Norge, Finland och Danmark) under mindre än sex 
månader. Om du flyttar till ett land utanför Sverige upphör Försäkringen att gälla. 

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du som försäkringstagare har rätt att när som helst säga upp försäkringen genom att gå in på www.nowo.se/
trygghetsforsakring/ och följ därefter anvisningarna eller kontakta NOWO på e-post kontakt@nowo.se eller telefon 08-609 04 
77. Om försäkringen sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren avslutas försäkringen vid nästkommande förfallodag.
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