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Kontakt
Kundservice 
Telefon: 0771-326 326 
E-post: foretag@gjensidige.se 

Skador 
Telefon: 0771-326 326 
E-post: skador@gjensidige.se 

Skadejour och vid skada utomlands 
Vid akut skada efter kontorstid, på helger eller vid skada 
utomlands, kontakta vår skadejour på telefon 0771-614 614.

Försäkringsvillkor: GJA 182:2

Allmänna villkoren Ansvar ändras så att försäkringen gäller enligt
följande vid patientskada.
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1. Villkoret omfattar
Gjensidige åtar sig att enligt patientskadelagen (1996:799) lämna 
patientskadeersättning för personskada som orsakats patient i 
samband med av försäkringstagaren i Sverige bedriven hälso- och 
sjukvård.

Åtagandet gäller för skadehändelser som inträffar under 
försäkringstiden.

2. Villkoret gäller
Om försäkringstagaren är offentlig vårdgivare omfattar Gjensidiges 
åtagande enligt 12 § patientskadelagen även sådan hälso- och 
sjukvård som privat vårdgivare bedriver i Sverige enligt avtal med 
försäkringstagaren.

Om försäkringstagaren är privat vårdgivare gäller Gjensidiges 
åtagande inte sådan vård som bedrivs enligt avtal med offentlig 
vårdgivare.

3. Karensbelopp
Till skillnad från vad som sägs i 9 § patientskadelagen gäller att 
patientskadeersättning utbetalas om det sammanlagda 
ersättningsbeloppet efter samordning enligt 5 kap. 3 § 
skadeståndslagen uppgår till 1 200 kronor eller mer.

4. Allmänna villkor
Till skillnad från vad som sägs i för försäkringen gällande allmänna 
villkor skall utöver vad som följer 4 § patientskadelagen, Gjensidiges 
ansvar att utge patientskadeersättning inte begränsas på grund av 
att försäkringstagaren lämnat felaktiga eller ofullständiga 
uppgifter eller i övrigt inte underrättat Gjensidige om ändring av 
förhållande som ligger till grund för försäkringen. I stället har 
försäkringstagaren att till Gjensidige betala den premie som skulle 
ha gällt om riktiga uppgifter lämnats.

För patientskadeersättning gäller vidare med avsteg från gällande 
allmänna villkor de regler om dubbelförsäkring, återkrav m.m. som 
följer av 13, 19, 20 och 21 §§ patientskadelagen. I allmänna villkoren 
angivna undantag avseende skada vars uppkomst eller omfattning 
har samband med atomklyvningsprocess, krig, uppror eller 
jordskalv m.m. skall inte äga tillämpning vid patientförsäkring.

5. Tolkningsföreträde
Om vad som sägs i detta villkor eller i för försäkringen gällande 
avtal och allmänna villkor i något avseende tolkas på sätt som 
inskränker patientskadelagens tillämpning skall ändå vad som sägs 
i lagen gälla.

Patientförsäkring
Villkor GJA 182:2



Gjensidige Försäkring

Postadress: 
Gjensidige Försäkring 
Box 3031 
103 61 Stockholm 
Telefon 0771-326 326 
E-post info@gjensidige.se

En svensk filial till: 
Gjensidige Forsikring ASA 
Org.nr 995 568 217

Postadress: 
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo 
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