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I{undnuTmer
QGB-83587-6

Försähring för barn/elever i dagl`em, försholor och sholor
Försäkringsnummer 1{ 50550

Information
Här följer en kortfottad beshrivning av försäkringsimehållet För försähringen gäller de fullständigQ försähringsvillkoren Olgcksfollsförsåkringen 820. Observera att försåkringen för din del er`dast omfattar de ersättningsmoment
scim beshrivs i detta försökringsbesked försähringsvillhoren gäller för ett halenderår i taget. Ersättning lämnas enligt

` de försähringsvillhc>r sc>m gäller det år försähringsfQllet inträffar.

När gäller förgäkringen?
`_..

Försähringen göller vid olgcksfallsskada som intrdffar dggnet runt under inshrivningstiden

Vilka är försäkrade
Försähringen göller för samtliga bam/elever som är inskrivna vid daghemmet/förshcilan eller sholcin.

HostnQder shQ ha upphommit inom 5 år från shodetillfället

Ersättning lömnas åven för sjuhhusvård I{ostnader ersätts bara där vård ges som ochså ersätts av cillmän försökring eller på ar`nat sätt finansieras av Dffentliga medel

Resekostnader
Ersättning lämnas för resekostncider under den ahuta
sjut€tiden. längst i 5 år fi-åii det att olgcksfallsskada inträf-

fade
-Resor till och [rån vård och behcindling

E:rsättning han lämnas med högst den egenavgift för sjuhresor sorn QrLges i lQgen om allmön försäkring. Billigast

möjliga fdrdsätt ska användas,
-Mei-Rostnader för resor mellcu\ bostaden och den £asta utbilclningsplatsen
l.äkare skci föreskriva sörshilt trar`gportmedel. Hostnader-

na ska vora prövcide och godhända av Folhsam innan rescin påbörjas.

TandshcLdekostnader

Giltighetstid
-

Försökringen
gällergäller
underförsåkrmgen
perioden 1 januari
-31
december
vid ngtecJmmg
ffån_o]:h
med
den
första i månciden som premien betalQs för, till och med 3 1
december.

-

Vad menaB med olgchsfallsshada?

-

En olgchsfallsskcida är en hroppsskadci som den försäkrade
drabbas av genom en oförutsedd plötslig gttre händelse.

PsgkishQ besvär betraktas inte som kroppsskcidQ. Hälsene•_ ` ruptur (avsliten hälsenci) anses såsom olgchsfcillsshada

även utan oförutsedd plötslig gttre händelse

Ersöttning lömnas för nödvändiga hcistnader för behondling av tar`cl eller Qv tandprotes som shadats i munnen,
I{c)stnaderna shci hn uppkommit incim fem år från shQdeLtillföuet` r{ostnciderna måste vara godkända civ Folt2sam
innan behandlingen påbörjas Måste slutbehandling av
skQdQn shjutci§ upp hcin den ersåttas om den försäkrode
inte fgllt 25 år.

Shadade hläder. glasögon och hörapparat
l.eder olgchsfallsshcidQn till att den försäkrade måste be-

handlas av läkare, lämnas ersättning för hostnader för
skadcide hläder, glQsögon och hörappQrcit. Ersättning lämnas rned högsl 0,25 prisbQsbelopp`

E:rBättningsmoment

~

•
•
•
.

Lähehostnader. nödvöndiga hostnader
Resekostnader, nödvändiga hcistncider
Tandskadekostnader. nödvändiga kostnader
Shadade kläder, glasögon och hörcipparat högst o.25 pbb

• Medicinsk rehcibilitering. högst 1 pbb
• Medicinsk invciliditet

-Vid invaliditetsgrader lägre ön 50 procent beräknas ersöttningen på 15 pbb
-Vid invaliditetsgrad 50 procent och högre. beräknQs er-

sättningen på 30 pbb
• Tehr`iska hjälpmedel högst 1 pbb
• Dödsfall oavsett orsak Gned åldersbegränsning) 1 pbb

Histerapi
Prisbeloppet för år 2021 är 47 600 hr

Lähehostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga hostnader för läharvård,
läkemedel. behandling och h]ålpmedel för att läha shadcin

Medicinsh rehab ilitering
Ersättning lömncis för hostnader i sQmband med rehqbi[iter]ng i form av undersöhning, behcindling och vård.
Ersättning kQn ldmnas med högst 1 prisbasbelopp.

E:rsättning vid medicinsh invdiditet
Ersöttning han lömnas för medicinsh invciliditet Rätt till
ersöttiiing föreligger tidigost två år efter det citt c>lgchsfallet inträffat,

Tehni=ha hjälpmedel
Om olgcksfallsskadan förväntas leda till varciktig invalidi-

tet med minst 50 procent lömnas ersättning för tekniska
hjälpmedel Ersättning kan lämr`as med högst 1 prisbasbelopp för hostncider som uppkommit inom fem år från
skadetillfället.
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• Anmdl shcidan till Folksam, telefon 0771-950 950 eller

Dödsfau
Om den försdkrade. som uppnått 1 mdnads ålder men inte
25 år, avlider under försälmngens giltighetstid utbetQlas ett
dödsfallsbelopp. För försökrQd soin fgut 25 år betalas ersättning ut endast om den försährcide av:idit på grund av
olgcksfQllsskcidci Dödsfallsbeloppet utbetalcis till döclsboet.

Itl.isterapi
Om den försährade drabbas civ psghish c)hälsa som en direht följd Qv en skadehändelse som är ersättmngsbar i denna försäkring i form av ersdttningsberättigande oluchsfallsskada. nöra cinhörigs (mahe, registrerad partner. sambo,
förålder, bQm, det vill säga awsberättigcit barn. dödfött
bam som framfötts tidigast i grQviditetsvecko 23. stgvbam
och fosterbcim) död eller överfcill, hot, rån, våldtäkt eller
våld kcin den försährade få hristerapi i form ov tio behcindlingar hos en terapeut eller psgkolog som vi anvisar
Behandlingen ska utföras i Sverige. påbörjas inom ett år
och Qvslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersötter också shäligQ och nödvöndiga kostncider för resor och tolk Reseersättning kan lämnas med upp till 4 000 kronor I{risterQpi gäller utQn självrish. men behandling och alla kostncider skQ godkännas av oss i förväg, Försdkrir`gen gäller inte
för shcidci som försäkrad tillfogas Qv anmn familjemedlem
Försäkringen gäller inte om den försährade drcibbas civ

psghisk ohälsa på grund av mobbing.

•

på www foiksam se

Hom ihåg att sparci alla origincilkvitton.

Annat brcL cLtt vetcL
Shctttebestämmelser
UbetQlda ersättningar är skattefna.

E:ftershgdd
Försäkringen gäller inte med något efterskgdd.

I-ort=dttningsförsähring
Rätt till fortsättningsförsäkring ingår inte.

Pi.isbasbelopp
Belopp som grundQr sig på prisutvecklingen i samhället
och som vQrje år bestöms av regeringen. Det anvönds
bland cinnat för berähr`ing civ vissQ försökringsbelopp.

Preshription
Rätten till försährhgsersättning eller cinnat försdkringssht)dd upphör om du som gör cinspråh på ersättning inte
vächer talan mot oss inom tio år fi.ån tidpunkten när det
förhållQnde som ger rött till ett försäkringsshgdd inträdde.
Du sc)m framställt ditt anspråh till oss inom den tid sc>m

Åtgärder vid shada
•

Söh lähare ener tandlähare

cinges här, har doch alltid minst sex måncider på dig att
vöcha tcilan mot oss frdn den dag vi har förhlarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket

