Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring
KARLSKOGA-DEGERFORS KOMMUN
AVTALSTID 2019-01-01 – 2019-12-31

HUR FÖRSÄKRINGEN G ÄLLER
FÖR ATT VARA FÖRSÄKRAD I KARLSKOGA-DEGERFORS KOMMUNS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FÖLJANDE
•
•

Personen ska kunna härledas till någon av kategorierna av angivna försäkrade personer.
Personen ska vara verksam och inskriven i någon av Karlskoga-Degerfors kommuns verksamhet eller åtagande.

VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Personer som är folkbokförda i Karlskoga och Degerfors kommer i åldrarna 0-20 år

Heltid

Elever som av Karlskoga och Degerfors kommuner är beslutade/antagna att genomföra förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet, gymnasieverksamhet, grundsärskoleverksamhet och gymnasiesärskoleverksamhet och som är folkbokförda i
annan kommun

Heltid

Elever som av Karlskoga och Degerfors kommuner är beslutade/antagna att genomföra förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet, gymnasieverksamhet, grundsärskoleverksamhet och gymnasiesärskoleverksamhet och som har en ålder över 20 år

Heltid

Barn och ungdomar som genom beslut av Karlskoga och Degerfors kommuner
placerats i familjehem i annan kommun

Heltid

Asylsökande och ensamkommande elever som inte är folkbokförda i Karlskoga och
Degerfors kommuner

Heltid

Personer med rättspsykiatrisk DOM som har boendebeslut samt personer som har
beslut enligt LVM eller LVU

Heltid

Institutionsvård för vuxna HVB-hem

Heltid

Personer som omfattas av rehabiliteringsprogram där praktik, arbete eller
sysselsättning ingår

Verksamhetstid

Elever i kommunal vuxenutbildning med heltid/deltidsstudier och särvux

Verksamhetstid

Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Verksamhetstid

Deltagare i praktisk och kompetenshöjande åtgärder enligt socialtjänstlagen 4 kap
4§

Verksamhetstid

Invandrare som undervisas i svenska språket och som vistas på en arbetsplats som
en del av pågående undervisning (Sfi)

Verksamhetstid

Yrkeshögskolan

Verksamhetstid

Personer i daglig verksamhet enligt LSS

Verksamhetstid

Personer i daglig verksamhet inom vård och omsorg

Verksamhetstid

Personer i korttidsvistelse enligt LSS över 20 år

Verksamhetstid

Psykiskt eller neuropsykiatriskt funktionsnedsatta i daglig sysselsättning

Verksamhetstid

Personer som erhållit beslut om insats med kontaktperson eller motsvarande

Verksamhetstid

Försäkringsnummer
2457992

DEFINITIONER
Heltid
Försäkringen gäller under hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid
Verksamhetstid/skoltid
Den tid den försäkrade deltar i försäkrad verksamhet/skola samt under direkt färd till och från denna verksamhet.

FÖRSÄKRINGSMOMENT

FÖRSÄKRINGSBELOPP

Medicinsk invaliditet < 50 %

15 prisbasbelopp1

Medicinsk och ekonomisk invaliditet minst 50 %

30 prisbasbelopp1

Dödsfallsersättning

1 prisbasbelopp1

Läke-, tandskade- och resekostnader

Nödvändiga och skäliga kostnader

Kläder och glasögon
(gäller om olycksfallsskadan medfört läkar- eller tandläkarbesök)

Upp till 0,25 prisbasbelopp1

Ärrersättning

Enligt tabell fastställd av Länsförsäkringsbolaget

Sveda och värk

Enligt tabell fastställd av Länsförsäkringsbolaget

Hjälpmedel

Högst 1 prisbasbelopp1

Medicinsk rehabilitering

Högst 1 prisbasbelopp1

Krisförsäkring

Upp till 10 behandlingar

Smitta

5 prisbasbelopp1

Försäkringen gäller utan självrisk.

1

Prisbasbeloppet är 46 500 kronor 2019

VID SKADA RING 019-19 46 00

VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller i hela världen.
Tänk dock på att detta inte är en reseförsäkring. Om du skall resa
utanför Sverige behöver du alltid en separat reseförsäkring, som
även gäller för kostnader för sjukdom utomlands och för hemtransport från utlandet vid sjukdom och olycksfall.
FÖRSÄKRINGSVILLKOR

I det här försäkringsbeskedet lämnas endast en kortfattad
beskrivning av försäkringen. Vid skadereglering tillämpas de
villkor som finns i avtalet mellan Karlskoga-Degerfors kommun
och Länsförsäkringar Bergslagen.
Vill du ha ytterligare information ber vi dig kontakta oss.
OLYCKSFALLSSKADA

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig
ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.
Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning,
värmeslag, solsting, hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta
pga fästingbett.
SMITTA

Försäkringen gäller för smitta av HIV-virus och hepatit B och C
som är en direkt följd av olycksfallsskada.
KRISFÖRSÄKRING

Ingår om du drabbas av akut psykisk kris i samband med
• allvarlig olycksfallsskada
• överfall, hot, rån eller våldtäkt (polisanmälan krävs) Ersättning
lämnas för skälig kostnad för upp till 10 behandlingar hos
legitimerad psykolog/psykoterapeut eller annan för stödsamtal
utbildad person. Behandlingen ska anvisas eller godkännas av
Länsförsäkringsbolaget. Försäkringen gäller inte för psykisk
ohälsa pga mobbning
INVALIDITET TILL FÖLJD AV OLYCKSFALLSSKADA

Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående
nedsättning av kroppsfunktion.
Med ekonomisk invaliditet menas för framtiden bestående
nedsättning med minst 50 % av den skadades arbetsförmåga.
LÄKE-, TAND- OCH RESEKOSTNADER

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård
eller behandling som läkare föreskriver för skadans läkning.
Vid tandskada lämnas ersättning för av Länsförsäkringar
Bergslagen på förhand godkända kostnader. Nödvändig akutbehandling ersätts dock utan förhandsanmälan.
Tandskada på grund av tuggning eller bitning ingår inte.
Ersättning lämnas för nödvändiga resor för vård och behandling.
Måste du enligt läkares föreskrift anlita särskilt transportmedel
under tiden för läkarbehandlingen, för att utföra ditt yrkes- eller
skolarbete kan ersättning lämnas för merkostnader för resor
mellan ordinarie bostad och ordinarie arbetsplats eller skola.

DÖDSFALLSERSÄTTNING
Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan
föranleder den försäkrades död inom 3 år från olyckstillfället.
Rätt till dödsfallsersättning oavsett orsak föreligger för försäkrad
som vid skadetillfället inte fyllt 25 år, gäller från 1 månads ålder.
KLÄDER, GLASÖGON M M
Om olycksfallsskada medfört läkar- eller tandläkarbesök, ersätts i
samband med olycksfallet skadade personliga gångkläder, hjälm,
glasögon, hörapparat och andra vid olyckstillfället burna
handikapphjälpmedel. Om skadat föremål går att reparera lämnas
ersättning för reparationskostnaden.
ÄRRERSÄTTNING
Ersätts enligt tabell tidigast ett år efter olycksfallsskadan. En
förutsättning för ersättning är att skadan krävt läkarbehandling.
SVEDA OCH VÄRK
Ersättning lämnas i det fall den akuta sjuktiden överstiger 30
dagar.
HJÄLPMEDELSERSÄTTNING
Ersättning kan lämnas för kostnader, som inte ersätts från annat
håll, för hjälpmedel som läkare föreskrivit som kan lindra ett
invaliditetstillstånd. Länsförsäkringar ska på förhand godkänna
kostnaderna.
MEDICINSK REHABILITERING
Ersättning kan lämnas för åtgärder som har föreskrivits av läkare
som syftar till återgång i arbete eller studier.
DUBBELFÖRSÄKRING
Om den försäkrade omfattas av flera kommunolycksfallsförsäkringar i Länsförsäkringar lämnas endast ersättning från en av
dessa. Ersättning lämnas från den försäkring som är mest
förmånlig för den försäkrade.
SJÄLVRISK
Försäkringen gäller utan självrisk.
ÅTGÄRDER VID SKADA
En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:
• sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål
• anmäler skadan till oss via telefon 019-19 46 00 eller
mejl, olycksfall@lf bergslagen.se
TILL DIG SOM FÖRÄLDER!
Samhällets skydd är oftast inte tillräckligt om något allvarligt händer ditt
barn. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller enbart vid olycksfall.
Sjukdom är den vanligaste orsaken till invaliditet bland barn.
Då gäller inte kommunens försäkring. Komplettera med vår försäkring,
En bra start – Barnförsäkring, det är den bästa tjänst du kan göra ditt
barn. Ring ditt närmaste kontor så berättar vi mer.
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