
Försäkringsbrev

Datum

2018-01-01

Försäkringstagare Organisationsnummer

Helsingborg Stad 21 20 00 - 11 57

Försäkringsnummer Premie

O 01 H 18:1 Enligt faktura

Period (från kl 00.00 till kl 00.00)

2018-01-01--2018-12-31

Kundansvarig Mäklare

Kundteam
SKFAB

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Allmänt

Försäkringen gäller för den grupp/de grupper av personer som anges i 

detta försäkringsbrev.

Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under försäkringstiden.

Försäkringens geografiska giltighetsområde är Norden. Vid resa utanför 

Norden gäller försäkringen under maximalt 60 dagar i en följd. 

Försäkringen gäller inte vid resa till krigs- eller riskområde.

För att försäkringen ska gälla krävs att i försäkringsvillkoret angivna 

säkerhetsföreskrifter följs. Om säkerhetsföreskrifterna inte till fullo följts, 

kan försäkringsersättningen minskas eller helt utebli.

I villkoret finns information om behandling av personuppgifter enligt PUL. 

Från 25 maj enl Dataskyddsförordningen (GDPR).

Det åligger försäkringstagaren att meddela Svenska Kommun Försäkrings 

AB sådana förändringar som påverkar premien eller omfattningen av 

försäkringen. Försummelse att meddela sådana ändringar kan medföra 

begränsningar av försäkringens omfattning och ersättning vid skada.

Prisbasbeloppet är per 2018-01-01 = SEK 45 500

Alla belopp är angivna i SEK om inget annat anges.

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

 803 11 Gävle, Besöksadress: Drottninggatan 35

Telefon: 026-17 80 60 vxl E-post: info@skfab.se

www.skfab.se



Omfattning och högsta ersättningsbelopp

Det totala sammanlagda ersättningsbeloppet för alla försäkrade är 

begränsat till 500 000 KSEK per år.

Läkekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader

Tandskadekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader

Resekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader

Merkostnader 1 BB

Personliga tillhörigheter som skadas i samband med olycksfallet 0,25 BB

Rehabiliteringskostnader Nödvändiga och skäliga kostnader

Vid medicinsk invaliditetsgrad tom 50% 15 BB

Vid medicinsk invaliditetsgrad över 50% 30 BB

Vid ekonomisk invaliditetsgrad tom 50% 15 BB

Vid ekonomisk invaliditetsgrad över 50% 30 BB

Hjälpmedel 1 BB

Ersättning vid dödsfall 1 BB

Ersättning för lyte och men Enligt tabell

Ersättning för sveda och värk Enligt tabell

Ersättning för vanprydande ärr Enligt tabell

Kristerapi Maximalt 10 behandlingstillfällen

Ersättning vid smitta av HIV och hepatit 5 BB

Sjukhusvård 100 kr/dag i maximalt 90 dagar

Försäkrade grupper/personer

Heltid

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt.

Asylsökande och gömda barn 200

Barn och ungdom i övrig kommunal verksamhet 350

Barn och ungdomar i familjehem 275

Elever i SFI-, vuxen-, eller arbetsmarknadsutbildning 10

Personer i HVB-hem, LSS och övriga boenden 245

Personer i kommunala boenden eller verksamheter efter beslut i enlighet 

med LSS, SoL, LVU och LVM

300

Verksamhetstid

Försäkringen gäller för nedanstående grupp/grupper av personer vid 

olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid vid deltagande i 

fritidsaktiviteter, praktik, utbildning, omsorg och annan sysselsättning som 

försäkringstagaren är ansvarig för;

Barn i förskola, familjedaghem och fritidshem 180

Barn och ungdom i övrig kommunal verksamhet 695

Elever i annan kommuns skola 523

Elever i grund-, gymnasie- och särskolor 21 527



Elever i SFI-, vuxen-, eller arbetsmarknadsutbildning 4 930

Personer  i övriga kommunala arrangemang 1 344

Personer i fritidsverksamhet/daglig verksamhet 460

Personer i HVB-hem, LSS och övriga boenden 70

Personer i kommunala boenden eller verksamheter efter beslut i enlighet med 

LSS, SoL, LVU och LVM

445

Uppdragstagare 98

Försäkringsvillkor 

Svenska Kommun Försäkrings AB 

särskilt Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1:16:1 


