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Försäkringsbrev

AVTAL – KOMMUNOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Övergripande försäkringsavtal finns mellan Älmhults kommun och Länsförsäkring Kronoberg.
Dessutom gäller även följande:
Skadestatistik
Vi tillhandahåller skadestatistik 1 gång per år inklusive genomgång av reserver.

Skadeförebyggande insatser
Vi tillhandahåller stöd i kommunens skadeförebyggande arbete med 1 heldag per år avseende
information/utbildning.

Särskilda upplysningar för förmedlad försäkring
Med tillämpning av försäkringsvillkorens allmänna avtalsbestämmelser i övrigt gäller följande
kompletteringar.
Försäkringen är tecknad på grundval av de upplysningar vi erhållit från försäkringsförmedlaren.
Uppgifter lämnade av försäkringsförmedlare jämställs med uppgifter lämnade av den försäkrade.
Detta inkluderar bl a den försäkrades skyldighet att lämna riktiga uppgifter samt rapportera ändrade
förhållanden.
Frågor rörande denna försäkring ska ställas till försäkringsförmedlaren, Söderberg & Partners.

Prisjustering vid återkallad förmedlarfullmakt
Premien för denna försäkring är baserad på gällande förmedlarfullmakt finns. Om fullmakten
återkallas eller upphör att gälla har försäkringsbolaget rätt till tilläggspremie som kompensation för
den hantering av försäkringen som bolaget övertar från försäkringsförmedlaren.
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KOMMUNOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkrade personer

När försäkringen gäller

Personer folkbokförda i Älmhults kommun tom det år de fyller
20 eller slutar gymnasieskolan

Heltid

Volontärer, oavlönade

Heltid

Elever från annan kommun studerande i Älmhults kommun

Verksamhetstid

Barn från andra kommuner i tex förskola

Verksamhetstid

Personer föremål för beslut enligt LVU, LVM, SOL och LSS

Verksamhetstid

Flyktingar och invandrare

Verksamhetstid

Komvuxelever

Verksamhetstid

Ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder/praktik Tom det år
de fyller 20

Verksamhetstid
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Försäkringsomfattning och försäkringsbelopp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicinsk invaliditet < 50 % – 15 pbb
Medicinsk och ekonomisk invaliditet minst 50 % – 30 pbb
Dödsfallsersättning – 1 pbb
Dödsfallsersättning oavsett orsak för försäkrad som vid skadetillfället inte fyllt 25 år,
gäller från 1 månads ålder – 1 pbb.
Läke-, tandskade- och resekostnader – nödvändiga och skäliga kostnader
Skadade personliga tillhörigheter enligt G1.41.1.4 – högst 0,25 pbb
Ärrersättning – ingår enligt tabell fastställd av Länsförsäkringsbolaget
Sveda och värk – ingår enligt tabell fastställd av Länsförsäkringsbolaget
Hjälpmedel – högst 1 pbb
Medicinsk rehabilitering – högst 1 pbb
Psykologiskt stöd i krissituationer – högst 10 behandlingar.
Smitta HIV och hepatit – 5 pbb.

Avslutad utbildning
För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive gymnasieskola gäller försäkringen
t o m 1 september aktuellt år.
Var försäkringen gäller: Gäller i hela världen
Premiegrundande uppgifter: Antalet försäkrade personer
Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk.
Villkor: V 091O:9 – Kommunolycksfallsförsäkring
Prisbasbelopp (pbb) : 47 300 kr för år 2020
Försäkrade: Tillkommande antal under försäkringsåret omfattas av försäkringsskyddet.
Premiereglering sker i samband med årsförnyelsen av försäkringen.
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Definitioner:
Olycksfallsskada
Med tillämpning i övrigt av punkt Z avses med olycksfallsskada även drunkning.
*Högsta domstolens tolkning av rekvisiten ofrivillig, plötslig och yttre händelse i NJA 2006
s. 53 (mål nr. T 563-03) accepteras såsom olycksfallsskada.
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