Gäller fr o m 1 jan 2009

Invaliditetsersättning
Till dig som väntar på eller fått besked om invaliditetsersättning från din olycksfallsförsäkring.

När kan du få ersättning för bestående besvär?
För att du ska kunna få ersättning från din olycksfallsförsäkring
måste skadan ha inträffat vid ett olycksfall och ha medfört en för
framtiden bestående funktionsnedsättning.
När besvären blir bestående talar vi om medicinsk invaliditet.
Har du exempelvis förlorat rörelseförmågan en kroppsdel kan du
räkna med ersättning för invaliditet. Det räcker inte med tillfälliga
besvär.
Det måste gå en tid – ofta ett eller två år, ibland längre – innan
vi kan bedöma om dina besvär är bestående. Det är omöjligt att
i en liten broschyr ge en fullständig förklaring till hur bestående
besvär bedöms.
Vid bedömningen tas bland annat hänsyn till om olycksfallet
medfört begränsad rörelseförmåga och bestående smärta.
Bedömningen gör vi med hjälp av journalhandlingar, särskilda
läkarutlåtanden och intyg. Sakkunniga läkare hjälper oss med att
bedöma din invaliditet.

Exempel på skadade kroppsdelars olika värden.
14% blind på ett öga
4-7% förlust av lukt och smak
42-45% amputation överarm
5-19% amputation av tumme/del av
2-4% amputation av lillfinger/del av
23-30% amputation lårben
9% amputation fot

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer är du alltid välkommen att diskutera ärendet
med oss. Kontakta då din handläggare hos Förenade Liv.

Vilken ersättning kan du få?
Det finns många olika olycksfallsförsäkringar. Om du har flera
olycksfallsförsäkringar kan du få ersättning från alla.
Villkoren och försäkringsbeloppens storlek varierar mellan
de olika försäkringarna. Det innebär att ersättningen för samma
skada inte alltid är lika stor.
Ersättningens storlek är beroende av din försäkringsomfattning,
ditt försäkringsbelopp, din ålder och din invaliditetsgrad.
I de flesta fall står ersättningen i proportion till hur stor din
invaliditetsgrad är. Samma typ av olycksfallsskada kan medföra
olika besvär och upplevas olika från person till person. Försäkringsbolagen i Sverige har gemensamma tabeller som stöd för hur
din olycksfallsskada bedöms.
Din yrkesbakgrund eller dina fritidsintressen påverkar inte
ersättningens storlek. Ersättningen för exempelvis ett skadat ben
bedöms lika oavsett om du är byggnadsarbetare, kontorist eller
dansös.
Tänk på att du ska kontakta oss om skadan är av den omfattningen att du beviljas förtidspension/sjukersättning.
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