Företags Kollektiv Olycksfallsförsäkring If
Vissa branscher och verksamheter drabbas oftare av olycksfall än andra. Vi vet av erfarenhet att många
företag och organisationer saknar tillräckligt skydd och skulle behöva komplettera sin företagsförsäkring mot
oförutsedda händelser med en separat olycksfallsförsäkring. Denna kollektiva Olycksfallsförsäkring är en
anpassningsbar lösning som vänder sig till företag som behöver extra skydd.
Företagsolycksfallsförsäkringen är en obligatorisk försäkring vilket innebär att samtliga medarbetare måste
ingå vid tecknandet. Det som krävs är att man anger hur många anställda det är i företaget.
Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är
bosatta och folkbokförda i Sverige. För de personer eller grupper av personer som inte är bosatta och
folkbokförda i Sverige lämnas endast ersättning för kostnader som ersätts eller skulle kunna ersättas om
personen hade varit bosatt och folkbokförd i Sverige. För den som inte är bosatt och folkbokförd i Sverige
lämnas ersättning upp till högkostnadsskyddet. Ingen ersättning lämnas för ekonomisk invaliditet eller
dödsfall.
Det som krävs är att man väljer omfattning, dvs om försäkringen skall gälla under arbetstid (och resa till och
från arbetet) eller om den skall gälla heltid (arbetstid och fritid). Därefter anger man vilket försäkringsbelopp
som skall gälla på försäkringen. Här finns det möjlighet att välja mellan 4 försäkringsbelopp 200,000 kr,
500,000 kr, 800,000 kr eller 1,000,000 kr. Obs dock att alla i gruppen skall ha samma omfattning och
försäkringsbelopp.
Om den försäkrade råkar ut för en ersättningsbar olycksfallsskada under försäkringstiden kan försäkringen
lämna ersättning enligt följande ersättningsmoment:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader
Merkostnader
Rehabilitering och hjälpmedel
Dödsfallsbelopp
Kristerapi
Överfall (gäller endast för skada som inträffar vid tjänsteutövning inom Norden)

Premier och omfattning:

(Bruttopremie med 10% provision)
Allmänna villkor: If Kollektiv Olycksfallsförsäkring – Olycksfallsförsäkring Tydliga

Företags Kollektiv Olycksfallsförsäkring - If
Vem försäkringen gäller för
Anslutningen är obligatorisk. Alla i gruppen omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller för olycksfallsskada som drabbar
försäkrade under försäkringstiden.
Försäkringen gäller för anställda samt även för praktikanter/Praoelever och personer som arbetstränar.
Olycksfallsbegrepp
Med olycksfall menas enligt dessa försäkringsvillkor en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig
händelse, d.v.s. genom ett enstaka utifrån kommande våld mot kroppen.
Premie
Premien ska vara betald i sin helhet innan försäkringens begynnelsedag.
Medicinsk invaliditet
Försäkringen betalar invaliditetsersättning vid olycksfall som inom tre år leder till medicinsk invaliditet.
Med medicinsk invaliditet avses, av olycksfallet orsakad och, för framtiden bestående fysisk funktions-nedsättning. Som
medicinsk invaliditet räknas också bestående värk och förlust av sinnesfunktion eller inre organ. Klart framträdande ärr och annan
kosmetisk defekt till följd av olycksfall som krävt läkarbehandling ersätts också. Ersättning lämnas med högst 20 % av
försäkringsbeloppet för ärr.
Invaliditetsgraden bestäms på grundval av den ekonomiska invaliditeten, om sådan föreligger, annars på grundval av den
medicinska invaliditeten. Bedömningen ska dock ske på grundval av den medicinska invaliditeten om detta leder till högre
invaliditetsgrad.
Utbetalning för medicinsk invaliditet grundar sig på det försäkringsbelopp som gäller den dag olycksfallet inträffar. Ersättning
betalas ut i förhållande till dels invaliditetsgraden dels åldern vid skadetillfället. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år,
reduceras ersättningen med 2,5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år dock längst till och med 75 års ålder.
Om du samtidigt har rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet betalas endast den högsta av ersättningarna.
Ekonomisk invaliditet
Med ekonomisk invaliditet avses en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 % på
grund av olycksfallet. Olycksfallet ska dessutom, innan den ekonomiska invaliditeten inträtt och inom tre år från skadedagen, ha
medfört medicinsk invaliditet. Enbart det högsta av beloppen betalas ut.
Läke-, rese, och tandbehandlingskostnader
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för läkarbehandling och tandvård till följd av ett olycksfall, i som längst 3
år efter olycksfallet och avseende tandskador inom 5 år från skadetillfället. Dessutom kan ersättning lämnas för nödvändiga och
skäliga resekostnader i samband med vård och behandling inom den offentliga vården som läkare föreskrivit för skadans läkning.
Merkostnader
Vid skada som krävt behandling av läkare eller tandläkare kan ersättning lämnas för oundvikliga merkostnader under den akuta
läkningstiden. Det kan t ex vara kläder eller glasögon som skadats vid olycksfallet.
Rehabilitering och Hjälpmedel
Om olycksfallet leder till behandling av läkare eller tandläkare kan If lämna ersättning för
Rehabilitering
– vård och behandling som behandlande läkare remitterat dig till
– arbetsprövning, arbetsträning och omskolning
Ersättning för rehabilitering uppgår maximalt till två tredjedelar av försäkringsbeloppet.
Hjälpmedel
– hjälpmedel i bostaden eller i bilen som är medicinskt motiverade för lindring av ett invaliditetstillstånd
eller som kan öka rörelseförmågan
– förändringar av engångskaraktär i ordinarie bostad
Ersättning för hjälpmedel och förändringar i bostaden uppgår maximalt till en tredjedel av försäkringsbeloppet.
Dödsfallsbelopp
Om den försäkrade avlider på grund av olycksfall betalas ett dödsfallsbelopp ut till den försäkrades dödsbo eller i enlighet med
gällande förmånstagarförordnande med 50 000 kr.
Kristerapi
Försäkringen tillhandahåller kristerapi upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog för försäkrad som får en akut psykisk kris,
som lett till eller hotar att leda till allvarlig funktionsnedsättning, och som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse.
Överfall
Ersättning lämnas om den försäkrade blir överfallen. För att överfallsskyddet ska gälla måste händelsen polisanmälas och den
försäkrade skall kunna visa vad som har hänt, och att han/hon har rätt till skadestånd av någon som är okänd eller som inte kan
betala skadeståndet. Överfallsskyddets maxbelopp är 400,000 kr.

