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Kundnummer
SJB-24332-9

Försäkring för viss verksamhet
Försäkringsnummer K64742

Information
Här följer en kortfattad beskrivning av försäkringsinnehål-
let. För försäkringen gäller de fullständiga försäkringsvill-
koren som du hittar på folksam.se. Observera att försäk-
ringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment
som beskrivs i detta försäkringsbesked. Försäkringsvillko-
ren gäller för ett kalenderår i taget. Ersättning lämnas enligt
de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet in-
träffar.

Försäkringsvillkor
Deltagarolycksfallsförsäkring L304

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 försäk-
ringen tecknats för.

Giltighetstid
Försäkringen gäller under perioden 1 januari - 31 decem-
ber. Vid nyteckning gäller försäkringen från och med den
första i månaden som premien betalas för, till och med 31
december.

Vad menas med olycksfallsskada?
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den för-
säkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre hän-
delse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada.

Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kropps-
skada 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 upp-
kommit 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 an-
vändning av läkemedel

• förslitning,överbelastning eller överansträngning

Ersättningsmoment
• Olycksfallsersättning
• Akutersättning
• Tandskador
• Medicinsk invaliditet 15 pbb
• Dödsfall 1pbb
• Kristerapi
• HIV och Hepatit 1pbb

Prisbasbeloppet för år 2021 är 47.600 kr

Olycksfallsersättning
De tolv första månaderna från skadetillfället Om olycks-
fallsskadan medför att den försäkrade behöver vård hos
legitimerad läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut, läm-
nar vi en så kallad schablonersättning på 1 000 kronor.
Den är avsedd att till viss del täcka extra kostnader för
vården, till exempel läkarvård, läkemedel, hjälpmedel
samt resor till och från vård och behandling.
Efter tolv månader kan den försäkrade också få ersättning
för vårdkostnader om han/hon behöver läkarvård när det
har gått mer än ett år från olycksfallet. Det kan till exem-
pel vara läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel
samt resor till och från vård och behandling. Kostnaderna
ska grunda sig på den vård som läkaren har ordinerat för
skadans läkning.
Den försäkrade kan dessutom få sammanlagt upp till
1 000 kronor per år för resekostnader i upp till fem år ef-
ter olycksfallet.

Akutersättning
Om en olycksfallsskada leder till läkarvård och minst 8
dagars akut sjuktid i följd, får den försäkrade 1 000 kro-
nor i ersättning. Om det därefter behövs vård i 7 dagar till,
ersätter vi med ytterligare 1 000 kronor. En försäkrad
som är yngre än 65 år, får dessutom 1 000 kronor om
han/hon vårdas i ytterligare minst 15 dagar. Därefter 33
kr/dag från dag 31 i upp till 150 dagar.

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.

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas att den försäkrade får en
bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Ersättning
för medicinsk invaliditet utbetalas tidigast två år efter det
att skadan inträffat. Medicinsk invaliditetsersättning läm-
nas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på in-
validitetsgrad och valt försäkringsbelopp.

Dödsfall
Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada,
utbetalas ersättning som begravningshjälp till den försäk-
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rades dödsbo.

Kristerapi
Om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa som en di-
rekt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäk-
ring, kan den försäkrade få kristerapi i form av tio behand-
lingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Be-
handlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige,
påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetill-
fället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostna-
der till och från behandlingarna med upp till totalt 4 000
kronor, samt kostnader för tolk.

HIV och Hepatit
Om den försäkrade drabbas av något av nedanstående som
en direkt följd av olycksfallsskada under försäkringstiden
kan ersättning även lämnas med ett engångsbelopp. En-
gångsbeloppet framgår av försäkringsavtalet eller försäk-
ringsbeskedet.
• HIV-virus (ICD B20-B24)
• Hepatit (ICD B16-B18)

Olycksfallsskadan måste ha inträffat under försäkringens
giltighetstid. Rätt till ersättning uppkommer när diagnosen
är fastställd av specialistläkare i Sverige. Diagnosen ska ha
fastställts inom fem år från det att olycksfallsskadan inträf-
fade. Samband mellan smittan och olycksfallsskadan ska
anses föreligga om det är klart mer sannolikt än att sam-
band inte föreligger.

Åtgärder vid skada
Åtgärder för utbetalning av ersättning vid olycksfallsska-
da
För att ersättning ska lämnas gäller att den försäkrade

• anlitar legitimerad läkare utan dröjsmål när försäkrings-
fall inträffat och noggrant följer dennes föreskrifter

• anmäler olycksfallsskadan till Folksam telefon:
0771-950 950 eller på www.folksam.se

• medger att den behandlande läkaren får lämna alla upp-
lysningar av betydelse för bedömning av ersättningsfrå-
gan till Folksam.

Handlingar som krävs för bedömningen av ersättningsrät-
ten ska också kunna lämnas om Folksam begär det.

Annat bra att veta

Skattebestämmelser
Ubetalda ersättningar är skattefria.

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 försäk-
ring.

Högkostnadsskyddet
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 än-
damål som är nödvändiga i försäkrings- och sparande-
verksamheten. Uppgifterna används för till exempel pre-
mieberäkning, 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 kreditupplysningsre-
gister. 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 an-
nat för automatisk adressuppdatering, samordning av in-
formation till dig och marknadsföring. Enligt personupp-
giftslagen har du rätt att begära information om och rät-
telse av de personuppgifter som finns om dig. För utdrag
skriver du till:
Registerutdrag, Folksam, 106 60 Stockholm. 106 60
Stockholm.

Skaderegistrering
Vi använder oss av ett för försäkringsbranschen gemen-
samt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register inne-
håller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem
som begärt ersättning och används endast i samband med
skadereglering. Det innebär att vi får reda på om du tidi-
gare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag.
Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till
försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkrings-
fall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av er-
sättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna
kan även användas i avidentifierad form för statistiska
ändamål. Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadean-
mälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stock-
holm. Se www.gsr.se för mer information om den behand-
ling av uppgifter som förekommer i registret. Vi kan också
lämna uppgifter om bland annat stölder och eftersökt gods
till Larmtjänst AB, en branschgemensam organisation som
arbetar för att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet.


