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Försäkringsbrev

AVTAL – KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Övergripande försäkringsavtal finns mellan Töreboda kommun och Länsförsäkringar Skaraborg.

Särskilda upplysningar för förmedlad försäkring
Med tillämpning av försäkringsvillkorens allmänna avtalsbestämmelser i övrigt gäller följande
kompletteringar.
Försäkringen är tecknad på grundval av de upplysningar vi erhållit från försäkringsförmedlaren.
Uppgifter lämnade av försäkringsförmedlare jämställs med uppgifter lämnade av den försäkrade.
Detta inkluderar bl a den försäkrades skyldighet att lämna riktiga uppgifter samt rapportera ändrade
förhållanden.
Frågor rörande denna försäkring ska ställas till försäkringsförmedlaren, Marsh AB.
Prisjustering vid återkallad förmedlarfullmakt
Premien för denna försäkring är baserad på gällande förmedlarfullmakt finns. Om fullmakten återkallas eller upphör att gälla har försäkringsbolaget rätt till tilläggspremie som kompensation för den
hantering av försäkringen som bolaget övertar från försäkringsförmedlaren.
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KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Försäkrade personer

När försäkringen gäller

Elever i kommunens grundskola

Heltid

Elever i Fredsbergs friskola

Heltid

Elever i gymnasieskola, även i annan kommun

Heltid

Särskoleelever

Heltid

Barn i förskoleverksamhet inkl familjedaghem

Heltid

Personer placerade i familjehem

Heltid

Vuxna i familjehem och på institution

Heltid

Personer på Killingen korttidsboende/fritids

Heltid

Personer i gruppbostad

Heltid

Personer i särskilt boende

Heltid

Personer i komvux, grundvux, SFI, AME

Verksamhetstid

Personer i dagverksamhet

Verksamhetstid

Personer med stöd av kontaktfamilj/kontaktperson

Verksamhetstid

Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet

Verksamhetstid

Personer inom IFO i praktik

Verksamhetstid
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Försäkringsomfattning och försäkringsbelopp











Medicinsk invaliditet < 50 % – 15 pbb
Medicinsk och ekonomisk invaliditet minst 50 % – 30 pbb
Dödsfallsersättning – 1 pbb
Dödsfallsersättning oavsett orsak för försäkrad som vid skadetillfället inte fyllt 18 år – 1 pbb.
Läke-, tandskade- och resekostnader – nödvändiga och skäliga kostnader
Skadade personliga tillhörigheter enligt G1.41.1.3.4 – 0,25 pbb
Ärrersättning – ingår enligt tabell fastställd av Länsförsäkringsbolaget
Sveda och värk – ingår enligt tabell fastställd av Länsförsäkringsbolaget
Hjälpmedel – 1 pbb
Medicinsk rehabilitering – 1 pbb. Kostnaden ska ha uppkommit efter den akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av Länsförsäkringsbolaget. Kostnaden ska avse åtgärder som syftar till återgång i arbete eller studier och som föreskrivits av läkare.



Med ändring av punkt G1.12.2 lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga läke-, tandskadeoch resekostnader utanför Norden. Försäkringen lämnar inte ersättning för hemtransport.
Med tillämpning av punkt G1.08 i övrigt tillämpas ingen åldersnedsättning före 65 års ålder. Det
i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet sätts ned med 50 % då den försäkrade fyller 65
år.
Med ändring av punkt G1.12.1 tillämpas inget undantag för skador i samband med idrottsutövning.




Krisförsäkring ingår då den försäkrade drabbas av akut psykisk kris i samband med
 allvarlig olycksfallsskada
 överfall, hot, rån eller våldtäkt (polisanmälan krävs)
Ersättning lämnas för skälig kostnad för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog/psykoterapeut eller annan för stödsamtal och krisbearbetning utbildad person.
Behandlingen ska anvisas eller godkännas av bolaget.
Försäkringen gäller inte om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa pga mobbning.

Smitta. Försäkringen gäller under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller
liknande för smitta av HIV-virus och hepatit B och C som är en direkt följd av olycksfallsskada.
Försäkringsbelopp 5 pbb utöver invaliditetsersättning. Utbetalas som engångsbelopp när skada fastställts.
För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september aktuellt år.
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Var försäkringen gäller: Gäller i hela världen
Premiegrundande uppgifter: Antalet försäkrade personer
Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk.
Villkor: V 091O:8 – Kollektiv olycksfallsförsäkring
Prisbasbelopp (pbb) : 44 500 kr för år 2015
Försäkrade: Tillkommande antal under försäkringsåret omfattas av försäkringsskyddet. Premiereglering sker i samband med årsförnyelsen av försäkringen.
Definitioner:
Olycksfallsskada
Med tillämpning i övrigt av punkt Z avses med olycksfallsskada även:
-

vridvåld mot knä samt total hälseneruptur utan krav på yttre händelse.

-

skada där den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade var påverkad av
alkohol eller narkotika.

Heltid – försäkringen gäller under hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid.
Verksamhetstid – Försäkringen gäller under den tid den försäkrade deltar i av kommunen
bedriven verksamhet samt under direkt färd till och från denna verksamhet.
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