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Kundnummer
KJB-53361-2

Försäkringsnummer K 50750

Information

Här följer en kortfattad beskrivning av försäkringsinnehållet. För försäkringen gäller de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar på folksam.se. Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment
som beskrivs i detta försäkringsbesked. Försäkringsvillkoren gäller för ett kalenderår i taget. Ersättning lämnas enligt
de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet inträffar.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skola eller
motsvarande under skoltid/verksamhetstid samt resa till
och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och PRAO med
mera och som är godkända av rektor eller motsvarande.

Vilka är försäkrade

Försäkringen gäller för samtliga elever som är inskrivna vid
skolan.

Giltighetstid

Försäkringen gäller under perioden 1 januari 6 31 december.
Vid nyteckning gäller försäkringen från och med den dag
premien är betald till och med 31 december.

Vad menas med olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade
drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Hälseneruptur (avsliten hälsena) anses såsom olycksfallsskada
även utan oförutsedd plötslig yttre händelse.

Ersättningsmoment

Läkekostnader, nödvändiga kostnader
Resekostnader, nödvändiga kostnader
Tandskadekostnader, nödvändiga kostnader
Skadade kläder och glasögon högst 0,25 pbb
Medicinsk rehabilitering, högst 1 pbb
Medicinsk invaliditet
-Vid invaliditetsgrader lägre än 50 procent beräknas ersättningen på 15 pbb
-Vid invaliditetsgrad 50 procent och högre, beräknas ersättningen på 30 pbb
5 Tekniska hjälpmedel högst 1 pbb
5 Dödsfall oavsett orsak (med åldersbegränsning) 1 pbb
5
5
5
5
5
5

Prisbeloppet för år 2018 är 45.500 kr

Läkekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård,
läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan.

Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnader ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Resekostnader

Ersättning lämnas för resekostnader under den akuta
sjuktiden, längst i 5 år från det att olycksfallsskada inträffade.
- Resor till och från vård och behandling
Ersättning kan lämnas med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring. Billigast
möjliga färdsätt ska användas.
- Merkostnader för resor mellan bostaden och den fasta
utbildningsplatsen
Läkare ska föreskriva särskilt transportmedel. Kostnaderna ska vara prövade och godkända av Folksam innan resan påbörjas.

Tandskadekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för behandling av tand eller av tandprotes som skadats i munnen.
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaderna måste vara godkända av Folksam
innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandling av
skadan skjutas upp kan den ersättas om den försäkrade
inte fyllt 25 år.

Skadade kläder och glasögon

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för
skadade kläder och glasögon. Ersättning lämnas med
högst 0,25 prisbasbelopp.

Ersättning för kostnader lämnas i den mån
de inte ersätts från annat håll.
Medicinsk rehabilitering

Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av undersökning, behandling och vård.
Ersättning kan lämnas med högst 1 prisbasbelopp.

Tekniska hjälpmedel

Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet med minst 50 procent lämnas ersättning för tekniska
hjälpmedel. Ersättning kan lämnas med högst 1 prisbasbelopp för kostnader som uppkommit inom fem år från
skadetillfället.

Ersättning vid medicinsk invaliditet

Ersättning kan lämnas för medicinsk invaliditet. Rätt till

2:9:2018-06-19:07.02.18:1:680

Olycksfallsförsäkring för barn/elever

Kostnader ska ha uppkommit inom 5 år från skadetillfället.
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ersättning föreligger tidigast två år efter det att olycksfallet
inträffat.

Efterskydd

Dödsfall

Fortsättningsförsäkring

Om den försäkrade, som uppnått 1 månads ålder men inte
25 år, avlider under försäkringens giltighetstid utbetalas ett
dödsfallsbelopp. För försäkrad som fyllt 25 år betalas ersättning ut endast om den försäkrade avlidit på grund av
olycksfallsskada. Dödsfallsbeloppet utbetalas till dödsboet.

Åtgärder vid skada

5 Sök läkare eller tandläkare.
5 Anmäl skadan till Folksam, telefon 0771-960 960 eller

på www.folksam.se.
5 Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

Annat bra att veta
Skattebestämmelser

Ubetalda ersättningar är skattefria.

Försäkringen gäller inte med något efterskydd.

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.

Preskription

Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om du som gör anspråk på ersättning inte
väcker talan mot oss inom tio år från tidpunkten när det
förhållande som ger rätt till ett försäkringsskydd inträdde.
Du som framställt ditt anspråk till oss inom den tid som
anges här, har dock alltid minst sex månader på dig att
väcka talan mot oss från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.

