Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Svenska Kommun Försäkrings AB

Produkt: Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats www.skfab.se

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn m.fl.

Vad ingår i försäkringen?

√ Läkekostnader
√ Tandskadekostnader
√ Resekostnader
√ Merkostnader
√ Rehabiliteringskostnader
√ Medicinsk invaliditet
√ Ekonomisk invaliditet
√ Hjälpmedel
√ Ersättning vid dödsfall
√ Ersättning vid lyte och men
√ Ersättning för sveda och värk
√ Ersättning för vanprydande ärr
√ Kristerapi
√ Ersättning för sjukhusvård för
personer upp till 25 års ålder
√ Personliga tillhörigheter som skadas
i samband med olycksfallet

Vad ingår inte i försäkringen?

x Smitta av bakterier, virus eller annat smittämne
x Smitta eller förgiftning genom mat eller dryck eller
överkänslighetsreaktion
x Ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid
medicinsk behandling) eller genom användning av
läkemedel
x Förslitningsskador
x Tuggning eller bitning
x Förlossningsskador
x Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som
olycksfallsskada, exempelvis ryggskott, diskbråck
x Att händelsen har på ett avgörande sätt orsakats av
att den försäkrade var påverkad av berusningsmedel,
sömnmedel, narkotiska preparat
x Frivilligt orsakad kroppsskada

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?

! Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kropps fel
! Kostnader till följd av olycksfall utanför Norden ska i
första hand ersättas av separat reseförsäkring eller
reseförsäkring ingående i hemförsäkringen
! Försäkringen gäller inte om skadan inträffar under krig,
krigsliknande händelser, terrorhandling, revolution,
inbördeskrig, uppror eller atomkärnreaktion
! Försäkringen gäller under verksamhetstid eller heltid
beroende på vilken grupp som är försäkrad enligt
försäkringsbrevet

Var gäller försäkringen?

√ Försäkringen gäller inom Norden. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen under maximalt 365 dagar i en följd.

Vilka är mina skyldigheter?
-

Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss, annars riskerar du att stå helt eller delvis utan
försäkringsskydd eller att vi är fria från ansvar vid skada enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och
allmänsvensk lag i övrigt.

När och hur ska jag betala?

Kommunen betalar för den Kollektiva Olycksfallsförsäkringen inför varje årsförnyelse vid årsskiftet.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Försäkringen tecknas årsvis från 1 januari till 31 december.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Eftersom försäkringen är kollektiv och inte individuell kan bara kommunen säga upp försäkringen.

