Gruppolycksfalls
försäkring Arbetstid
(GOA) – När olyckan
är framme
Gäller från 1 april 2014

En Olycksfallsförsäkring kan aldrig förhindra att
någon råkar ut för en olyckshändelse men den
kan lindra de ekonomiska följderna och underlätta
så att den försäkrade kan fokusera på att återhäm
ta sig från skadan. Försäkringen gäller för olycks
fall i arbetet eller under färd till och från arbetet,
utan självrisk.
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Gruppolycksfallsförsäkring Arbetstid (GOA)
Det här ingår
•• Kostnadsersättning utbetalas för kostnader som upp
står i samband med olyckan, till exempel läkarvård,
sjukgymnast och rehabilitering. I försäkringen ingår
även krishjälp som ger ersättning om du skulle behöva
psykologbehandling efter olycksfallsskada, nära anhö
rigs död eller överfall.
•• Medicinsk och ekonomisk invaliditet
•• Inkomstförlust vid olycksfall - ger ersättning om den
försäkrade blir arbetsoförmögen i minst 15 dagar från
det att olycksfallet inträffade. Ersättning lämnas i högst
12 månader från första insjuknandedagen.
•• Dödsfallsersättning utbetalas om olyckan leder till dödsfall.

Begränsningar och regler
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.
Frivilligt orsakad kroppsskada ses inte som olycksskada.
Ersättning för Ekonomisk invaliditet, bestående arbets
oförmåga, lämnas då den försäkrade på grund av ett olycks
fall varit arbetsoförmögen till minst 25 % i minst 36 måna
der inom en sammanhängande period av 48 månader.
Försäkringen gäller till den försäkrade fyller 65 år, dock

Vem kan teckna försäkring?
Försäkringen kan endast tecknas av arbetsgivare (som inte
är ålagda enlig kollektivavtal) som önskar försäkra sina
anställda. Den anställde ska inte ha fyllt 65 år.

längst till 70 år under förutsättning att den försäkrade
fortsätter att arbeta hos samma arbetsgivare/företag som
innan 65 års ålder.
Från och med 55 år sker en reducering av försäkringsbe

Maximala försäkringsbelopp

loppet för medicinsk invaliditet med 5 procentenheter per år.

Medicinsk och Ekonomisk invaliditet
Medicinsk invaliditet från och med 65 år
Inkomstförlust vid olycksfall i arbetet

20 pbb
3 pbb
För lönedelar upp
till 7,5 pbb

För ekonomisk invaliditet reduceras beloppet med

Läke- och resekostnader

Skäliga kostnader

kollektivavtal, som t.ex arbetssjukdom eller ansvarsskada.

Merkostnader

3,6 pbb

Personliga tillhörigheter

0,5 pbb

Rehabilitering och hjälpmedel

2 pbb

Krishjälp (upphör vid 65 år)

Max 10 behandlingsAkut läkningstid
minst 30 dagar

Dödsfallsersättning

0,5 pbb

*Vad är ett prisbasbelopp? (pbb)
Prisbasbeloppet, eller pbb, är ett belopp som används inom skattesystemet
och socialförsäkringen. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer
inflationen. För 2014 är prisbasbeloppet satt till 44 400 kronor.
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Ersättning lämnas inte för kostnader som kan ersättas
enligt lag, annan författning, annan försäkring, gällande

Exempel

tillfällen
Sveda och värk

5 procentenheter från 50 år.

John, 45 år, snubblar över en tröskel på arbetet.
Han får en otäck skada på armbågsleden i högerarmen.
John måste opereras och blir sjukskriven i tre månader.
Som tur är har Johns arbetsgivare tecknat en Grupp
olycksfallsförsäkring som gäller på arbetstid (GOA).
Den ersätter hans kostnader i samband med olyckan.
Han får ersättning både för resorna, läkarkostnaderna
och den eftervård han behöver. Han får även ersättning för
sin inkomstförlust. Skadan läker men John får bestående
besvär som värderas ge 4 procent medicinsk invaliditet.
Ersättningen för invaliditeten blir 4 procent av försäkrings
beloppet 888 000 kr vilket ger honom 35 520 kr.
Det här är kortfattad information om försäkringen.
Fullständiga försäkringsvillkor finns på forenadeliv.se
FL1459 14.03
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