FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 403021-2.2

Koncern:

Örkelljunga kommun

Försäkrad:

Örkelljunga kommun 212000-0878

Försäkringsförmedlare: Willis AB
Försäkringsperiod:

2017-01-01 - 2017-12-31

Utskriftsdatum:

2016-12-07
OLYCKSFALL

Försäkringsgrupp: / Olycksfall
Försäkringsomfattning

Omfattning

Antal

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för
elever, barn, ungdommar och andra grupper inom
kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada
är den kroppskada som den försäkrade ofrivilligt
drabbats av genom en plötslig yttre händelse
(ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna
försäkring som kommunen tecknat gäller inte för
sjukdom.
Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt
följande:
Försäkrade under heltid (dygnet runt). Årspremie 95,79
kr per person

Försäkringen
gäller utan
självrisk
2023

- Personer i kommunens förskoleverksamhet,
förskoleklasser/grundskolor/grundsärskolor/gymnasieskolor,
gymnasiesärskolor och fristående skolor oavsett
folkbokföringskommun.
- Personer folkbokförda i Örkelljunga kommun som går i
annan kommuns
förskoleverksamhet, förskoleklasser/grundskolor/
grundsärskolor/gymnasieskolor
gymnasiesärskolor och fristående skolor oavsett
folkbokföringskommun
- Personer i och på familjehem/feriehem/behandlingshem
och i kontaktfamilj
enligt SoL, LSS och liknande lagstiftning
- Ankommande flyktingbarn som ännu ej är inskrivna i
svensk försäkringskassa
Försäkrade under verksamhetstid. Årspremie 38,11
kr per person.

250

- Elever i vuxenutbildning som komvux/grundvux/särvux/SFI
etc.
- Alla inskrivna personer på AME-enheten
- Personer i daglig verksamhet enligt SoL, LSS och liknande
lagstiftning under kommande
uppföljningsansvar
Försäkringen omfattar:
Försäkringsomfattning:
Geografisk giltighet: Hela världen upp til 12 månader.
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- Medicinsk invaliditet
- Ekonomisk invaliditet
- Ersättning vid dödsfall
- Läkekostnader
- Tandskadekostnader
- Resekostnader
- Merkostnader till följd av skadan inkl. personliga
tillhörigheter (Med "personligatillhörigheter" avses inte
mobiltelefon, iPad, iPod eller annan liknande elektronisk
utrustning).
- Hjälpmedelskostnader
- Medicinsk rehabilitering
- Vanprydande ärr
- Sveda och värk
- Krisförsäkring
- Dödsfall oavsett orsak, upp till 25 år
- Invaliditet till följd av självmordsförsök
- Kostnader vid skada utom Norden
- Personliga tillhörigheter att omfatta minst kläder,
glasögon, handikaphjälpmedel samt skyddsutrustning.
Ersättning lägst 0,25 bb
- Ingen allmän begränsning försäkringens giltighet pga.
ålder
- Ingen reducering av ersättning vid medicinsk invaliditet,
före 65 års ålder
- Resekostnader utan beloppsbegränsning då skada
inträffar på fritiden
- Skada som uppkommit genom vridvåld och
hälseneruptur
- Skada som uppkommit genom drunkning
- Kroppsskada som uppkommit genom solsting, värmeslag
och förfrysning
- Smitta i form av HIV, virus och hepatit, som drabbar
försäkrad under utbildning, praktik eller
arbetsmarknadspolitiska åtgärder etc.
- Försäkringsbeloppet lägst 5 Bb, att utbetalas som
engångsbelopp när skada fastställts.
- Inget undantag avseende skada till följd av
alkoholpåverkan.
- Försäkringen är giltig t.o.m. 1 september det år
eleven går ut grund eller gymnasieskola samt för barn
som lämnar förskolan för sexårsverksamhet
- Lyte eller annat stadigvarande men ingår.
- Inget undantag vid utövande av idrott/sport/aktivitet.
- Inget undantag avseende olycksfall där förare eller
passagerare på mc, scooter eller moped skadas och föraren
inte
har lagstadgat förarbevis eller körkort.
- Inget undantag skall finnas avseende skallskada vid
körning
med mc, scooter eller moped utan fastspänd /godkänd
hjälm.
Ersättningsbelopp:
- Medicinsk invaliditet: 20/40 basbelopp
- Ekonomisk invaliditet 20 basbelopp
- Dödsfallskapital: 1 basbelopp
- Kostnader: Nödvändiga
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Att betala:

Totalpremie:

203 310,00

Totalårspremie:

203 310,00

Belopp är avrundat till närmaste hel krona.
Villkor:

Protector Forsikring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
11153 Stockholm
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VIKTIG TILLÄGGSINFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSAVTALET
Bekräftelse
Kontrollera försäkringsavtalet. Det är en bekräftelse på avtalets innehåll. Om vi inte mottar en anmälan om eventuella felaktigheter
anses avtalet som godkänt.
Avtalstid
Avtalstiden är 2016-01-01 - 2019-01-01, med möjlighet för försäkringstagaren att förlänga med 1 år, dock längst 2020-01-01.
Förändring av premier och villkor under avtalstiden
Ändringar av premiesatser och / eller villkor aviseras senast 6 månader innan årsförfallodagen. Om försäkringstagaren inte accepterar
ändringarna, upphör försäkringsavtalet att gälla vid kommande årsförfallodag. Normala undantag avseende aviseringar som
leverantören inte kontrollerar själv, t.ex. myndighets pålaga, är gällande.
Betalningsvillkor
Premiefaktura utställs för den juridiska personens respektive enheter och önskad fakturaadress. Betalningsfrist är 30 dagar netto från
fakturans ankomstdag till försäkringstagaren.
Informationsplikt
För försäkringsavtal som är ingått genom försäkringsmäklare är all information att betrakta som om den är given direkt till/från
försäkringstagaren.
Säkerhetsföreskrifter
Vid brott mot en eller flera av de säkerhetföreskrifter som är gjort gällande för försäkringen kan Protector reducera eller neka
utbetalning av ersättning.
Anmälningsfrist för skador
Vid skada måste Protector varslas utan otillbörligt dröjsmål. Rätten till ersättning faller bort om kravet inte framställts inom ett (1) år
efter det att försäkringstagaren fick vetskap om de omständigheter som berättigar det.
Nämndbehandling
Om det uppstår tvist mellan försäkringstagaren och Protector kan försäkringstagaren vända sig till: a) Allmänna reklamationsnämnden
(ARN) b) Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor c) Konsumenternas försäkringsbyrå d) Allmän domstol
Flyttning av avtal under försäkringstiden
Vid kollektivavtal och vid skadeförsäkringsavtal i anknytning till näringsverksamhet har försäkringstagaren inte rätt att säga upp
försäkringen under försäkringstiden.
Ändringar vid förnyelse
Det tas förbehåll om ändring av premie och försäkringsvillkor.
Försäkringsbolag
Den här försäkringen är tecknad i:
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige
Tlf: 08-410 637 00
Epost: service@protectorforsakring.se
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