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Kollektiv olycksfallsförsäkring
– för smidiga lösningar i ovanliga situationer
Flexibel, mångsidig och enkel att teckna. Det är
några av fördelarna med Länsförsäkringars
kollektiva olycksfallsförsäkring. Den skyddar och
ger extra trygghet och omtanke där vanliga försäkringar inte gäller. Utformningen styrs helt av dina
önskemål. Försäkringen begränsas varken av tid
eller rum och kan anpassas till de flesta situationer.
Varje olycksfallsförsäkring är därför unik. Du kan
teckna den för ett par timmar, delar av ett dygn,
dygnet runt, delar av året eller hela året. Du kan
teckna den för speciella händelser och evenemang
som mässor, festivaler, tävlingar och läger av olika
slag eller på året runt-basis för sådant som småföretag, skolor och dagis, samfälligheter och
föreningsverksamheter.
Bra kompletterande skydd

Länsförsäkringars kollektiva olycksfallsförsäkring skyddar
dina anställda, dina deltagare, medlemmar, elever, kunder,
besökare eller publik. Du köper försäkringen för hela
kollektivet. Vi behöver inte veta vilka personer som ingår.
Dessutom slipper du fylla i någon hälsoförklaring då det är
vi som gör en riskbedömning för händelsen eller verksamheten som ska försäkras.
Försäkringen kan omfatta en person upp till flera tusen.
Vi har till exempel försäkrat elabonnenter, deltagare i
ridläger och ridklubbar, elever i kursverksamheter, dagis-

barn och besökare på olika evenemang. Ingenting är för
stort eller smått. Premien räknas dock alltid på ett minimum
om tio personer.
Försäkringen har en lägsta premie som kan variera
beroende på olika faktorer, bland annat försäkringsbeloppens storlek. Om du kontaktar oss får du veta hur det är i
just ditt fall.
Det här ingår som grundskydd

Vår kollektiva olycksfallsförsäkring innehåller alltid
ersättning för invaliditet samt kostnader, dödsfall och ärr i
samband med olycka. Försäkringen har ingen självrisk.
Slutåldern är generellt 65 år om ingenting annat avtalats.
Invaliditetsersättning
En skada kan leda till en funktionsnedsättning som
både är medicinsk (fysisk) eller förvärvsmässig, det vill
säga att man är arbetsoförmögen till minst hälften. Ersättningen för invaliditet beräknas efter det invaliditetskapital
du själv väljer – antingen 5, 10, 15 eller 20 prisbasbelopp.
Invaliditetskapitalet trappas av efter 56 års ålder.
Kostnadsersättning
Täcker sådant som kostnader i samband med olycksfall.
Det kan vara patientavgifter, läkemedel, tandskador, resor
och förstörda kläder, glasögon eller merkostnader samt
hjälpmedel. Kostnader ska bedömas som skäliga och
nödvändiga.
Ärrersättning
Ersättning för vanprydande ärr ingår också.

Dödsfallsersättning
Vid dödsfall utgår en ersättning på ett eller två prisbasbelopp.
Krisförsäkring
Ersättning för kostnader för behandling hos psykolog i
samband med med trauman.
Några viktiga undantag
Länsförsäkringar ersätter inte kostnader för olycksfall
där vården skett utanför Sverige. Vårdkostnaderna inom
Sverige ersätts dessutom endast under tre år från olyckstillfället.
Försäkringen gäller inte för olycksfall som inträffat under
vistelse utanför Sverige och vistelsen varat mer än 12
månader.
Länsförsäkringar ersätter exempelvis inte kostnader för
olycksfall som inträffat för matchdeltagare i lagsporter,
såvida det inte rör sig om korpidrott eller skolidrott.
Ersättning för förvärvsmässig invaliditet utgår inte efter
fyllda 60 år. Invaliditetskapitalet kan i vissa fall endast avse
medicinsk invaliditet.

Samla dina försäkringar

En fullständig beskrivning av försäkringen hittar du i försäkringsvillkoren, där också undantag och begränsningar
framgår mer i detalj. Det är villkoren som gäller vid skada.
Vill du se försäkringsvillkoren innan du tecknar din försäkring behöver du bara höra av dig till oss, så skickar vi dem.
Du är också givetvis alltid välkommen med andra frågor
eller önskemål. Vi är ett lokalt försäkringsbolag som finns
nära dig här i länet. Tveka därför inte att kontakta oss.

värt att veta
För att du som försäkringstagare ska få bra och tydlig
information om innehållet i och omfattningen av din försäkring,
har vi markerat med en pil framför text som innehåller extra
viktig information för dig.
I din försäkring kan det finnas vissa begränsningar i
försäkringsskyddet.
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Andra skydd som kan ingå
Utöver grundskyddet kan du välja till andra skydd. För vissa
kollektiv kan efterskydd och fortsättningsförsäkring ingå.
Efterskyddet innebär att du behåller din försäkring i tre
månader efter att du har utträtt ur kollektivet. Fortsättningsförsäkringen ger de försäkrade rätt att teckna liknande
försäkring hos oss om avtalet upphör.

