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Försäkringsbesked

svensk filial till
Gjensidige Forsikring BA, Norge
Org-nr. 938 741 700

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Utskriftsdatum

Försäkringsnummer

Årsförfallodag

2012-07-23

4468760.1

1 augusti

Försäkringstid (från kl. 00.00 till kl. 00.00)

Organisationsnummer

2012-08-01 – 2013-07-31

212000-3005

Mäklare

Försäkringstagare

Bolander & Co

Uppsala kommun

Försäkringsavtal
2012-08-01 – 2013-07-31 med rätt för försäkringstagaren att förlänga avtalet med ytterligare 3 år till
2016-06-30.

Vilka är försäkrade
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt
Elever i gymnasieskola, särskola inkl fristående skola/friskola samt elev från och i annan kommun
Elever i grundskola, fritidshem, särskola inkl fristående skola/friskola samt elev från och i annan kommun
Barn i förskola och familjedaghem inkl fristående
Barn i familje- och behandlingshem samt barn tillfälligt boende i kontakthem och som vistas med av kommunen
utsedd kontaktperson vid olika aktiviteter
Personer i omsorgsverksamhet enligt LSS
Vuxna i familje- och behandlingshem
Elever i uppdragsverksamhet
Barn i feriehem och kolonier
Barn och ungdomar i kultur och fritidsaktivitet
Feriearbetande ungdomar
Elever i kommunal vuxenutbildning
Elever i grundutbildning för vuxna
Elever i svenska för invandrare
Arbetslösa i arbetsmarknads politiska åtgärder genom kommunens försorg
Personer med praktikplatser i språk och arbetsträning
Personer i kompetensutvecklings och utbildningsinsatser
Personer i väntjänster (frivilliga arbetare)
Med dygnet runt avses
Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid samt ferier.
Grund- respektive gymnasieskola
Försäkringen är giltig t o m 1/9 det år som eleverna går ut grund- respektive gymnasieskola

Skadehantering
All skadeanmälan görs till:
Gjensidige Försäkring, Box 3031, 103 61 Stockholm, Tel. 0771-326-327, Fax 08-555 01 871
Mail: personskador@gjensidige.se
Skadeanmälan finns på kommunens hemsida
Omfattningstabell
Försäkringsmoment

Omfattning

Försäkringssumma

Medicinsk invaliditet lägre än 50 %

Ja

15 Bb

Medicinsk invaliditet 50 % och högre

Ja

30 Bb

Ekonomisk invaliditet 50 % eller högre

Ja

30 Bb

Dödsfallskapital

Ja

1 Bb

Tandskadekostnader

Ja

Nödvändiga kostnader

Läkekostnader

Ja

Nödvändiga kostnader

Resekostnader

Ja

Nödvändiga kostnader

Hjälpmedelskostnader vid invaliditet

Ja

1 Bb

Rehabilitering

Ja

1 Bb

Kristerapi

Ja

10 Behandlingar

Övriga kostnader

Ja

1 Bb

Kläder och glasögon

Ja

0,25 Bb

Sveda och värk

Ja

Enligt tabell

Lyte och men och vanprydande ärr

Ja

Enligt tabell

HIV-virus och hepatit B och C

Ja

5 Bb

Intill 18 år: Dödsfall oavsett orsak och invaliditet pga. själv-

Ja

Klausul 1

Ja

Klausul 2

mordsförsök
Deltagande i farligt sport eller annan riskfylld verksamhet.

Allmänt
Villkor

Kollektiv olycksfallsförsäkring för kommuner, villkor 200109.1

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk

1 basbelopp 2012

44.000 kronor

Klausuler
Klausul 1:
Försäkringen är utökad att gälla för dödsfall oavsett orsak intill den dag försäkrad fyller 18 år.

Klausul 2:
Försäkringen gäller vid deltagande i farlig sport. Undantaget enligt villkor punkt 5.3 utgår. Försäkringen har inget
undantag för annan riskfylld verksamhet.
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Försäkringens omfattning
Detta är en kortfattad beskrivning över omfattningen
av våra villkor 200109.1. I omfattningstabellen kan
du läsa vad som omfattas av denna försäkring. Det
är det fullständiga villkoret 200109.1 som gäller vid
skada.
Vad menas med olycksfallskada
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig
yttre händelse. Vid skador på armar och ben förutsätts bara att skadeorsaken skall vara plötslig och
medföra kroppsskada.
Begränsningar i försäkringens giltighet
Ersättning lämnas inte om vistelse utanför Sverige
varar mer än 12 månader i en följd. Oavsett vistelsens längd lämnas inte ersättning för kostnader för
hemtransport.
Medicinsk invaliditet
Ersättning kan lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Rätt
till ersättning föreligger tidigast när olycksfallskadan
har medfört bestående nedsättning av kroppsfunktionen och tillståndet är stationärt. Försäkringsbeloppet avtrappas inte.
Ekonomisk invaliditet
Ersättning kan lämnas om olycksfallskadan dels
medför en medicinsk invaliditet inom 3 år från skadedagen och när den försäkrades arbetsförmåga är
bestående nedsatt med minst 50 %. Om sjukersättning beviljas från och med fyllda 60 år eller senare,
oavsett tidpunkt för skadetillfället, lämnas ersättning
bara för medicinsk invaliditet.
Dödsfall oavsett orsak
Om ett barn under 18 år avlider – oavsett orsak under försäkringens giltighetstid, lämnas ersättning
som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.
Dödsfall på grund av olycksfall
Försäkringen ersätter dödsfall om den försäkrade
avlider inom 3 år till följd av olycksfallsskadan.
Tandskadekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som
skadas i munnen. Tandbehandling som påbörjas senare än 5 år efter olycksfallet täckes inte. For barn
gäller särskilda regler. Se punkt 6.3.1.2 i villkor.
Läkekostnader
Ersättning kan lämnas för nödvändiga och skäliga
kostnader för läkarvård, sjukhusvård, behandling och
hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av
läkare eller annan som är uppförd på förteckning
upprättad av försäkringskassan eller som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman.
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Resekostnader
Ersättning kan lämnas för merkostnader för nödvändiga resor för vård och behandling. Ersättning för
resekostnader lämnas i längst tre år från
skadetillfället. Resekostnader ersätts med högst den
egenavgift för sjukresor som tillämpas inom berört
landsting/berörd region. Resan skall företas med det
billigaste färdsättet.
Hjälpmedelskostnader
Om olycksfallsskadan medför invaliditet om minst
50% kan ersättning för tekniska hjälpmedel lämnas.
Rehabilitering
Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av undersökning, behandling och
vård.
Kristerapi
Ersättning lämnas om den försäkrade drabbas av
akut psykisk kris pga. olycksfallsskada som inträffar
under försäkringstiden och som i samband med skadan behandlats av läkare.
Ersättning lämnas för skälig kostnad för upp till 10
behandlingar hos legitimerad psykolog i Sverige.
Övriga kostnader
Ersättning lämnas för övriga nödvändiga och skäliga
merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta sjukdomstiden.
Skadade kläder och glasögon
Försäkringen lämnar ersättning för normalt burna
kläder och glasögon som skadats vid olycksfallet
under förutsättning att den försäkrade har behandlas
av läkare. Mobiltelefon ersättes inte.
Sveda och värk
Ersättning för sveda och värk avser att ge ekonomisk
kompensation för lidande och obehag under skadans
läkningstid.
Lyte, men och vanprydande ärr
Ersättning lämnas för utseendemässiga skadeföljder
vid amputationer och för vanprydande ärr under
förutsättning att ärret har behandlats av läkare i
samband med olycksfallsskadan.
HIV-virus och/eller hepatit B/C
Försäkringen omfattar smitta av HIV-virus och hepatit B och C, som drabbar försäkrad under utbildning,
praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m.
Det måste vara ett olycksfall som är orsak till smittan.
Dödsfall oavsett orsak och invaliditet pga.
självmordsförsök
Oavsett punkt 5.2 i våra villkor täcker försäkringen
dödsfall oavsett orsak och invaliditet pga. självmordsförsök.
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