Försäkringsbesked
K 50350 Olycksfallsförsäkring
Försäkringsnummer KF –0868114-000 för elever i Vejbystrands skola och Förskola

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller under verksamhetstid.
Vad menas med olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en
oförutsedd plötslig händelse. Total hälseneruptur anses såsom olycksfallsskada
även utan oförutsedd plötslig yttre händelse.
Försäkringens omfattning
Läkekostnader
Resekostnader
Tandskadekostnader

Nödvändiga kostnader
Nödvändiga kostnader
Nödvändiga kostnader

Skadade kläder och glasögon
Medicinsk rehabilitering

Högst 0,25 basbelopp
Högst 1 basbelopp

Vid medicinsk invaliditet
Vid invaliditetsgrader lägre än 50%
Vid invaliditetsgrader 50% och högre

Beräknas på 10 basbelopp
Beräknas på 20 basbelopp

Tekniska hjälpmedel (vid minst 50% invaliditet)

Högst 1 basbelopp

Dödsfall på grund av olycksfall

0,5 basbelopp

Vid frågor om försäkringen eller vid anmälan av skada ring 0771-960 960.

Kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren
Nedan följer en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren. Ersättning vid skada lämnas enligt fullständiga villkoret B06.
Det kan du få från närmaste Folksamkontor.

Läkekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan.
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnader ersätts
bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Resekostnader
Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt
transportmedel för att kunna delta i skolarbetet eller motsvarande om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna ska ha uppkommit
inom fem år från skadetillfället. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän
försäkring.

Tandskadekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Kostnaderna ska ha
uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaden måste vara godkänd av Folksam innan behandlingen påbörjas. Måste
slutbehandling av skadan uppskjutas kan även den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år.

Skadade kläder och glasögon
Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för skadade kläder
och glasögon. Ersättning lämnas med högst 0,25 basbelopp.
Ersättning för kostnader lämnas i den mån de inte ersätts från annat håll.

Medicinsk rehabilitering
Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av undersökning, behandling och vård. Ersättningen kan
lämnas med högst 1 basbelopp.

Ersättning vid invaliditet
Ersättning kan lämnas för medicinsk invaliditet. Rätt till ersättning föreligger tidigast två år efter det att olycksfallet inträffat.
Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Försäkringsbeloppet avtrappas
efter 50 års ålder med
5 procentenheter per år fram till 65 års ålder.

Tekniska hjälpmedel
Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet med minst 50 % lämnas ersättning för tekniska hjälpmedel.
Ersättning kan lämnas med högst 1 basbelopp.

Dödsfall pga olycksfall
Om den försäkrade avlider pga olycksfallsskada, lämnas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Basbelopp
Med basbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs för varje år enligt lagen om allmän försäkring.

Efterskydd
Försäkringen gäller inte med något efterskydd.
Fortsättningsförsäkring
Rätt till fortsättningsförsäkring ingår inte.
MATION OM FOLKSAMS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Folksambolagens verksamhet är försäkringar och sparande. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen. Huvudansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter är det Folksambolag som du har avtal med.
Uppgifterna används för förvaltning av ditt avtal och för ändamål som är nödvändiga i försäkrings- och sparandeverksamheten, såsom t ex premieberäkning,
statistik, marknadsföring och förebyggande av skador. Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med Folksams etiska regler.
Dina adressuppgifter och enkla grundläggande uppgifter om ditt avtal hanteras i ett för Folksambolagen gemensamt kundregister för rationell administration;
bl a automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig och marknadsföring.
Om du upptäcker felaktigheter i registrerade uppgifter vänder du dig till kundtjänst vid ditt närmaste Folksamkontor. För utdrag ur Folksams register skriver
du till:
Registerutdrag, Folksam, 106 60 Stockholm

