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Kundnummer
XGB-47342-1

Försäkringsnummer K64741
Information

Här följer en kortfattad beskrivning av försäkringsinnehållet. För försäkringen gäller de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar på folksam.se. Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment
som beskrivs i detta försäkringsbesked. Försäkringsvillkoren gäller för ett kalenderår i taget. Ersättning lämnas enligt
de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet inträffar.
När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallskada som inträffar under
deltagande i den verksamhet som försäkringen är tecknad
för samt under resa till/från verksamhet.
Vilka är försäkrade

Försäkrade är de som deltar i den verksamhet som försäkringen tecknats för.
Giltighetstid

Försäkringen gäller under perioden 1 januari – 31 december. Vid nyteckning gäller försäkringen från och med den
dag premien är betald till och med 31 december.
Vad menas med olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada.
Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid
•

hälseneruptur (avsliten hälsena)

•

ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet
korsband)

•

fraktur (dock inte stressfraktur)

•

solsting, värmeslag och förfrysning.

Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom
•

smitta av bakterier, virus eller annat smittämne. Infektion på grund av insektsstick eller liknande kan dock ersättas såsom olycksfallsskada

•

ingrepp, behandling eller undersökning eller genom användning av läkemedel

•

förslitning,överbelastning eller överansträngning

•

Akutersättning, högst 6 procent av ett prisbasbelopp
per skada

•

Tandskador,nödvändiga kostnader

•

Medicinsk invaliditet beräknas på 15 prisbasbelopp

•

Dödsfallsersättning 0,75 prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för år 2018 är 46.500 kr
Akutersättning

Ersättning lämnas vid olycksfallsskada som kräver läkarvård. Ersättning lämnas för kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt resor till och från vård
eller behandling. Kostnaderna ska grunda sig på föreskrift
av legitimerad läkare för att läka skadan och ska kunna
styrkas med originalkvitton.
Ersättning lämnas med sammanlagt högst 6% av ett prisbasbelopp per 12 månaders period och längst i fem år.
Tandskadekostnader

Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling
av tand eller tandprotes som skadas i munnen. För att
kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit
inom fem år från skadetillfället. Kostnaderna måste vara
godkända av Folksam innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandling av skadan skjutas upp kan även den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år.
Medicinsk invaliditet

Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter
den akuta sjuktiden finns sådan bestående nedsättning av
kroppsfunktionen, som faställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen.
Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas.
Som medicinsk invaliditet räknas även förlust av inre organ.
Rätt till ersättning föreligger när invaliditetstillståndet inträtt och den framtida medicinska invaliditetten fastställts,
dock tidigast två år efter skadetillfället.
Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet gäller före
fyllda 50 år. Därefter minskas försäkringsbeloppet med
fem procentenheter för varje år fram till 65 års ålder. Därefter sker ingen ytterligare minskning. Ersättning lämnas
med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven i procent.
Vid invaliditetsgrader som understiger 5 procent lämnas
ersättning som motsvarar 1 procent av försäkringsbeloppet.
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Ersättningsmoment
Försäkring för viss verksamhet
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Högkostnadsskyddet
Dödsfall

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada,
utbetalas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.
Åtgärder vid skada
Åtgärder för utbetalning av ersättning vid olycksfallsskada

För att ersättning ska lämnas gäller att den försäkrade
•

anlitar legitimerad läkare utan dröjsmål när försäkringsfall inträffat och noggrant följer dennes föreskrifter

•

anmäl olycksfallsskadan till Folksam telefon: 0771-950
950

•

medger att den behandlande läkaren får lämna alla upplysningar av betydelse för bedömning av ersättningsfrågan till Folksam.

Handlingar som krävs för bedömningen av ersättningsrätten ska också kunna lämnas om Folksam begär det.
Annat bra att veta

Skattebestämmelser

Ubetalda ersättningar är skattefria.

Se till att få dina utlägg för läkarvård och sjukvårdande
behandling antecknade i ett högkostnadskort som du får
av din vårdgivare. Om du inom en tolvmånadersperiod har
uppnått högkostnadsgränsen har du rätt till ett frikort.
Folksams behandling av personuppgifter

Huvudansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
är det Folksambolag som du eller din grupp har avtal med.
De personuppgifter som vi hämtar om dig används för att
vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser och för ändamål som är nödvändiga i försäkrings- och sparandeverksamheten. Uppgifterna används för till exempel premieberäkning, statistik och förebyggande av skador samt
för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi
använder även uppgifterna i vår skadeförebyggande
forskning. De flesta uppgifterna lämnar du själv, men vi
kan även komplettera med uppgifter från andra källor,
som folkbokförings-, fastighetsoch kreditupplysningsregister. Dina personuppgifter behandlas med sekretess, i
enlighet med Folksams etiska regler.
I ett kundregister som är gemensamt för Folksambolagen,
hanteras dina adressuppgifter samt enkla grundläggande
uppgifter om ditt avtal. Kundregistret används bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig och marknadsföring. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. För utdrag
skriver du till:
Registerutdrag, Folksam, 106 60 Stockholm. 106 60
Stockholm.

Efterskydd

Försäkringen gäller inte med något efterskydd.
Fortsättningsförsäkring

Rätt till fortsättningsförsäkring ingår inte.
Prisbasbelopp

Belopp som grundar sig på prisutvecklingen i samhället och
som varje år bestäms av regeringen. Det används bland annat för beräkning av vissa försäkringsbelopp.
Dubbelförsäkring

Om försäkrad har flera olycksfallsförsäkringar och skada
är ersättningsbar från en sådan, kan invaliditets-och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa.
Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring.

Skaderegistrering

För att minska kostnaderna för ersättning som baseras på
oriktiga uppgifter använder sig försäkringsföretagen av
ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister, GSR. Genom registret, som endast används i
samband med skadereglering, får försäkringsföretaget reda på om skadan tidigare anmälts till annat försäkringsföretag.
De uppgifter som registreras är skadetyp, skadedatum,
skadenummer och person- eller organisationsnummer.
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171,
104 51 Stockholm.
Folksam har rätt att använda GSR för registrering av anmälda skador enligt dessa försäkringsvillkor.

