Olycksfallsförsäkring
När olyckan är
framme
Gäller från 1 januari 2015

Med vår Olycksfallsförsäkring får du ett
ekonomiskt skydd när olyckan är framme.
Den kan bland annat ge ersättning för invaliditet, dödsfall, rehabilitering, läkarvård
och tandskador. Försäkringen kan också
hjälpa dig om du hamnar i kris till följd av
rån, hot eller överfall som polisanmälts,
nära anhörigs död, långvarig arbetslöshet,
svår sjukdom och vid våld i familjen. Du
får ersättning för upp till tio behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut.
Du väljer själv vilket invaliditetsbelopp
du vill teckna. Du kan medförsäkra din
make/maka eller sambo.
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Olycksfallsförsäkring
Det här kan ingå
I försäkringen ingår alltid:
•• Medicinsk invaliditet – en ersättning för bestående nedsättning av kroppsfunktion.
I försäkringen kan även ersättning för följande ingå:
•• läkarvård
•• läkemedel
•• tandvård
•• resor till och från vård eller behandling
•• merkostnader under akut sjukdomstid
•• skadade kläder och glasögon
•• rehabilitering
•• handikapphjälpmedel
•• vanprydande ärr
•• kosmetiska defekter
•• skadade tänder
•• sjukhusvistelse
•• krisförsäkring
•• dödsfall
•• sveda och värk, olycksfallskapital eller omkostnadskapital
– ersättning vid arbetsoförmåga under den första sjuktiden
•• ekonomisk invaliditet – ersättning för bestående nedsättning av arbetsförmåga

Försäkringsbelopp
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Begränsningar
Ett olycksfall är ett plötsligt utifrån kommande
våld mot kroppen som man inte kunnat förutse.
Psykiska skador betraktas inte som kroppsskada.
Överansträngning, förgiftning, smittoämne,
medicinska preparat och ingrepp som inte har
med olyckan att göra omfattas inte.
Kärnexplosion eller radioaktiv strålning i samband med militär verksamhet och frivilligt orsakad kroppsskada ses inte heller som olycksskada.
Ersättning lämnas inte för kostnader som kan
ersättas enligt lag, annan författning, annan försäkring, gällande kollektivavtal, som t ex arbetsskada/arbetssjukdom, ansvars- och trafikskada.

Exempel
Erik, 50 år, är på resa och åker skidor. Han
faller och får en skada på korsbandet i knät.
Erik måste opereras och blir sjukskriven i
tre månader. Som tur är har Erik en Olycksfallsförsäkring som ersätter hans kostnader

Medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet vid olycksfall,

i samband med olyckan. För den tiden han

mellan 400 000 – 2 000 000 kr eller 10 – 50 prisbasbelopp.

var sjukskriven fick han ett omkostnads-

Medicinsk invaliditet vid sjukdom, 22 000 kr - 220 000 kr eller

kapital på 9 200 kr.

1-5 prisbasbelopp.

Skadan läkte men Erik fick bestående

Dödsfall, engångsbelopp 25 000 – 50 000 kr eller

knäbesvär som värderades ge 4 procent

0,5 – 1 prisbasbelopp.

medicinsk invaliditet. Ersättningen för
invaliditeten blir 4 procent av Försäkrings-

Vem kan teckna försäkring?

beloppet 1 000 000 kr vilket ger 40 000 kr.

•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett företag som
har avtal med Förenade Liv.
•• Make/maka eller sambo till person som har rätt att teckna
försäkring. Make/maka eller sambo kan ansöka om försäkring om gruppmedlem tecknat minst en av försäkringarna
som erbjuds i gruppavtalet, om inte annat har avtalats.

Det här är kortfattad information om
försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns på forenadeliv.se

FL 1310 15.01

Förenade Liv Gruppförsäkring AB
106 60 Stockholm
kundservice@forenadeliv.se

Kundtjänst:
Telefon: 08-700 40 80
Fax: 08-700 43 00

