
 

•• 
OmsenHälsa 

•• Ornsen 
FÖRSÄKRINGAR 

Hälsoförsäkring  
– för fler friska dagar!

Låt  Ömsen Hälsa bli din följeslagare på väg mot  ett piggare   
och friskare liv . Ömsen Hälsa hjälper dig att snabbt f å rätt vård 
och ersätter vårdkostnader. F örsäkringen kan tecknas oavsett  

 ålder och gäller  upp  till 100 år. 

Dessutom bjuder  Ömsen Hälsa på inspirerande må bra-tips   
för att du ska få fler  friska dagar. 

 



Ömsen Hälsa ersätter kostnader  för både privat  
och ofentlig vård och bjuder på inspirerande hälso-
träfar och tillgång till vårdcoach. 
Ömsen Hälsa är inspiration och trygghet i samma paket. Försäkringen 
är  lätt att t eckna och du kan själv välja om du ansöker via  
ömsenhälsa.ax eller  på vårt  kontor. 

Ömsen Hälsa kan tecknas när  som helst upp   till 100 år. Självrisken  
på 100 euro dras endast en gång per  försäkringsperiod vid sjukdom.   
Barn under 18 år  har  ingen självrisk. 

Ömsen Hälsa bygger på ett  tätt  samarbete med hälso- och sjukvårds-
kliniken Medimar  –  både i  förbyggande och vårdande syfte. 

Du som fyllt  18  år bjuds på individuella hälsoträfar  som inspirerar  till  
en sund livsstil. Om du blir sjuk eller  råkar  ut f ör ett olycksfall  hjälper  
vårdcoachen dig vidare i v årdkedjan, du får även hjälp med sk ade-
hanteringen. 

Ålder  Årspremie 

0–17 år 210 € 

25–34 år 275 € 

45–54 år 395 € 

65–69 år 615 € 

80– 860 € 

18–24 år 225 € 

35–44 år 325 € 

55–64 år 495 € 

70–79 år 760 € 

Det här ingår i försäkringen 
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Barn Vuxen alt 1 Vuxen alt 2 Vuxen alt 3 Senior 
0–17 år 18–69 år 18–69 år 18–69 år 70–100 år 

Vårdkostnad + medicin, till följd av 
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 

sjukdom (privat eller ofentlig vård) 

Olycksfall, per skada (privat eller 
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 3 000 € 

ofentlig vård) 

Invaliditet, till följd av olycksfall 45 000 € 25 000 € 100 000 €* 200 000 €** 17 000 € 

Dödsfall, till följd av olycksfall 5 000 € 8 500 € 8 500 € 8 500 € 3 000 € 

Självrisk, till följd av sjukdom 
0 € 100 € 100 € 100 € 100 € 

Självriskperiod 1 år 

Självrisk, till följd av olycksfall 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Vårdcoach 

Hälsoträf vart 3:e år – 

Inspiration och hälsotips via webb – 

Tilläggsförsäkring 

Tävlingsidrott, 45 €/år 
Ingår Tillval Tillval Tillval Ej valbar 

max 10 000 € till följd av olycksfall 

* Vid invaliditetsbelopp på 100 000 € stiger årspremien med 55 € 

** Vid invaliditetsbelopp på 200 000 € stiger årspremien med 120 € 

11
.2

.2
01

9 

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | Köpmansgatan 6, AX-22100 Mariehamn | Tel. 27 600 | info@omsen.ax | www.omsen.ax 

www.omsen.ax
mailto:info@omsen.ax
https://�msenh�lsa.ax

