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.

T0110

Försäkrade
Heltid
-Barn i förskoleverksamhet inkl. fristående förskolor
-Elever i särskolor inkl. friskolor
-Personer inskrivna på dagcenter, dagverksamhet, barn och
ungdomsboende, vistelse på korttidshem/jourhem/HVB mm
-Gruppboende för vuxna
-Personer i familjehem
-HVB boende ensamkommande flyktingbarn
Verksamhetstid
-Barn i öppen förskoleverksamhet 0-6 år
-Elever i grundskola/förskoleklass inkl. friskolor inkl.
fritidshem
-Elever i gymnasieskola inkl. friskolor
-Elever i Komvux
-Elever i 10 - 12 årsverksamhet under icke skoltid
-Elever i vuxenutbildning
-Personer i arbetsmarknadsåtgärder
-Korttidstillsyn över 12 år
-Barn och ungdomar i kontaktfamiljer
-Barn och ungdomar med kontaktperson
-Flyktingar och asylsökande i SFI, Komvux, praktik mm
i kommunens regi
-Personer på dagverksamhet för äldre
-Personer i väntjänst mm
-Ungdomar på sommarläger mm 3 veckor
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-Personer i praktik mm i kommunens eller FINSAM:s regi
-Ungdomar 16-25 i projekt Ung utveckling
-Ungdomar i kommunal praktik
-Harmsarvsföreningen (Museejordbruk - Naturskolan)
ideell förening som tar hand om djuren på helger och
kvällar
-Arvoderade restauranginspektörer
-Frivilliga/volontärer
-Barn och ungdomar som deltar i lovaktiviteter anordnade
av Falu kommun

Under försäkringsåret tillkommande antal omfattas av
försäkringsskyddet.
Premiereglering sker i samband med årsförnyelse av
försäkringen
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Försäkringsomfattning och
försäkringsbelopp
- Medicinsk invaliditet < 50 % - 15 pbb
- Medicinsk och ekonomisk invaliditet minst 50 % - 30 pbb
- Dödsfallsersättning-1 pbb
- Dödsfallsersättning oavsett orsak för försäkrad som vid
skadetillfället inte fyllt 25 år,gäller från 1 månads
ålder-1 pbb
- Läke-,tandskade- och resekostnader
nödvändiga och skäliga kostnader
- Skadade personliga tillhörigheter enligt G1.41.1.3.4
högst 0,25 pbb
- Ärrersättning - ingår enligt tabell fastställd av
Länsförsäkringsbolaget
- Sveda och värk - ingår enligt tabell fastställd av
Länsförsäkringsbolaget
- Hjälpmedel - högst 1 pbb
- Medicinsk rehabilitering - högst 1 pbb
- Psykologiskt stöd i krissituationer-högst 10 behandlingar
- Smitta, HIV och hepatit - 5 pbb
Med ändring av punkt G1.12.2 lämnas ersättning för
nödvändiga och skäliga läke-,tandskade- och resekostnader
utanför Norden.
Med tillämpning av punkt GI.08 i övrigt tillämpas ingen
åldersnedsättning före 60 år.
Med ändring av punkt G1.12.1 tillämpas inget undantag för
skador i samband med idrottsutövning.
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Medicinsk rehabilitering
Ersättning lämnas för kostnader i samband med medicinsk
rehabilitering i form av undersök-ning, behandling och vård
som föreskrivits av läkare. Med medicinsk rehabilitering
menas här åtgärder av medicinsk art som görs för att
förbättra den försäkrades funktionsförmåga så att denne, med
hänsyn till sitt handikapp, kan leva ett aktivt liv. Akut
behandling av olycksfalls-skada räknas inte som
rehabilitering.
Rehabiliteringen ska ske där vård ges som finansieras av
offentliga medel på rehabiliterings-klinik och vara
tidsbegränsad.
Ersättning kan lämnas om behandling ges utanför den
offentliga vården, om behandlingen sker efter remiss av
läkare och är jämförbar med den som ges på
rehabiliteringsklinik.
Ersättning lämnas då för kostnader motsvarande den
patientavgift som gäller vid behandling inom offentligt
finansierad vård.
Kostnader för sjukgymnastik som utförts efter remiss av
läkare, ersätts när behandlingen ges inom den offentliga
vården eller av sjukgymnast som har vårdavtal med
sjukvårdshuvudman eller som omfattas av lagen om ersättning
för sjukgymnastik.
Rehabiliteringskostnader ska på förhand godkännas av
Länsförsäkringsbolaget.
Kostnader för rehabilitering ska styrkas med originalkvitto
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Ersättning lämnas inte för kostnader för rehabilitering som
ersätts enligt lag, enligt annan för-fattning, från annan
försäkring eller enligt överenskommelse i kollektivavtal
slutet mellan huvudorganisationer på arbetsmarknaden.
Ersättning lämnas inte heller för kostnader i sam-band med
rehabilitering om ersättningen påverkar ersättning från
statlig eller kommunal myndighet.
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Sveda och värk
Ersättning lämnas för sveda och värk i det fall den akuta
sjuktiden för skadan överstiger 30 dagar.
Ersättningen beräknas med ledning av tabell som tillämpas av
Länsförsäkringar vid utbetalningstillfället.
Ersättning lämnas inte om rätt till ersättning till någon
del föreligger från annat håll enligt lag, författning eller
från annan försäkring.
Läkarintyg som styrker arbetsoförmågan måste alltid sändas
in.
Ersättning för psykologiskt stöd i
krissituation
Försäkringen omfattar psykologbehandlingar samt
resekostnader i samband med sådan be-handling, för försäkrad
som drabbas av ett traumatiskt tillstånd.
Har den försäkrade på grund av händelse som inträffat under
tid som försäkringen varit i kraft drabbats av
- ersättningsbar olycksfallsskada
- överfall, hot, rån, eller våldtäkt som polisanmälts
ersätter försäkringen skälig kostnad för maximalt tio
behandlingar hos legitimerad psykolog/
psykoterapeut i högst ett år efter att behandlingen inletts.
Remiss krävs från läkare och be-handlingen ska godkännas av
Länsförsäkringar i förväg.
Ersättning för krisbehandling lämnas inte för psykisk ohälsa
som följer av mobbning.
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Inga kostnader för behandling utanför Norden ersätts.
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Smitta av HIV-virus och hepatit
Om den försäkrade drabbas av något av nedanstående som en
direkt följd av olycksfallsskada under utbildning, praktik
eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder lämnas ersättning med
ett engångsbelopp av 5 prisbasbelopp.
- HIV-virus (ICD*B20-B24)
- Hepatit (ICD*B16-B18)
Olycksfallsskadan ska ha inträffat under försäkringens
giltighetstid. Rätt till ersättning upp-kommer när diagnosen
är fastställd av läkare i Sverige.
Diagnosen ska ha fastställts inom fem år från det att
olycksfallsskadan inträffade.
Samband mellan smittan och olycksfallsskadan ska anses
föreligga om det är klart mer sannolikt än att samband inte
föreligger.
Begränsningar i rätten till
ersättning för kostnader
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- För olycksfallsskada som inträffat i Sverige ersätts
inte kostnader för vård utomlands
- Ersättning lämnas inte för kostnader vid olycksfallsskada
utanför hemorten om denna kan lämnas från hemförsäkringens
reseskydd eller separat reseförsäkring.
Gäller reseskyddet med självrisk ersätts denna.
- Försäkringen ersätter inte kostnader för hemtransport
om olycksfallsskadan inträffar utanför Sverige.
- Privat vård, behandling eller resekostnad för sådan
ersätts inte. För vård eller behandling på annat sjukhus
eller vårdgivare än sådan som tillhör staten eller som
drivs av kommun, eller landstingskommun lämnas ersättning
endast, efter i förväg träffad överenskommelse med
Länsförsäkringar.
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Vistelse utanför Norden
Försäkringen gäller under de första 12 månaderna vid
vistelse utanför Norden. Efter 12 måna-ders vistelse utanför
Norden lämnas inte ersättning för kostnader som uppkommer
utanför Norden. För övriga moment gäller försäkringen om
någon i den försäkrades familj är i svensk utlandstjänst
eller tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till
Sverige eller tjänst hos internationell organisation med
fast anknytning till Sverige.
Vistelse utanför Norden anses inte avbruten genom
tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård,
affärer, semester och dylikt
Avslutad utbildning
För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive
gymnasieskola gäller försäkringen t o m 1 september aktuellt
år.
Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk
Prisbasbelopp(pbb)
46 500 kr för år 2019.
Försäkringsbesked
Försäkringsbesked tillhandahålls i pdf-filformat.
Villkor
V091O:8 - Kollektiv olycksfallsförsäkring
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Dubbelförsäkring
Om den försäkrade omfattas av flera
kommunolycksfallsförsäkringar i Länsförsäkringar lämnas
endast ersättning från en av dessa. Ersättning lämnas från
den försäkring som är mest förmånlig för den försäkrade.
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Definitioner:
ICD-kod
ICD-koder refererar till den svenska versionen av den 10:e
revisionen 1997 av den internat-ionella statistiska
klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem (ICD10) som
fastställts av
Världshälsoorganisationen. ICD 10 ska tillämpas även om
klassifikationen ändras eller om
Diagnoskoder ändras eller tillkommer. Klassifikationen finns
på Socialstyrelsens hemsida
(socialstyrelsen.se).
Olycksfallsskada
Med tillämpning i övrigt av punkt Z avses med olycksfallsskada även:
- vridvåld mot knä och hälseneruptur utan krav på yttre
händelser, drunkning samt smitta på grund av fästingbett.
- för grund- och gymnasieskoleelever, även skada därden
skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade
var påverkad av alkohol eller narkotiska medel.
*Högsta domstolens tolkning av rekvisiten ofrivillig,
plötslig och yttre händelse i NJA 2006 s. 53
(mål nr. T 563-03) accepteras såsom olycksfallsskada.
Heltid
Försäkringen gäller under hela dygnet.
Verksamhetstid/skoltid
Den tid den försäkrade deltar i försäkrad verksamhet/skola
samt under direkt färd till och från denna verksamhet.
Fritid
Försäkringen gäller under tid som inte är
verksamhetstid/skoltid.
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KOMMENTARER
E 9. Bestående värk, förlust av inre organ och
sinnesfunktion inkluderas inom ramen för me-dicinsk
invaliditet.
E 16. Försäkringen gäller utan övre åldersgräns (med
undantag för "dödsfall oavsett orsak").

Dalarnas Försäkringsbolag
Postadress

Besök

Telefon

Fax

Bankgiro

Plusgiro

Org nr

Styrelsens säte

Box 3

Slaggatan 7

023-930 00

023-284 87

464-1205

-

583201-4905

Falun

791 21 Falun
www.dalarnas.se

F-skattebevis finns
E-post: info@dalarnas.se

Försäkringsbrev
Kommunförsäkring
Försäkringsnr 74805*08

Försäkringsvillkor*
Viktig allmän information

Y 001:1

* Samtliga ovanstående villkor är nya.
Försäkringsvillkoren finns att hämta på vår hemsida.
www.dalarnas.se
Villkoren kan också beställas på hemsidan eller via din
kontaktperson.
Särskilda upplysningar vid förmedlade försäkringar
Med tillämpning av försäkringsvillkorens allmänna avtalsbestämmelser
i övrigt gäller följande kompletteringar.
Försäkringen är tecknad på grundval av de upplysningar vi erhållit
från försäkringsförmedlaren. Uppgifter lämnade av förmedlaren
likställs med uppgifter lämnade av den försäkrade.
Detta inkluderar bland annat den försäkrades skyldighet att lämna
riktiga uppgifter samt rapportera ändrade förhållanden.
Frågor rörande denna försäkring ska ställas till förmedlaren.
Försäkringsförmedlarens ersättning
I premien ingår inte någon ersättning till försäkringsförmedlaren.
Förmedlaren debiterar själv sina tjänster.
Prisjustering vid återkallad förmedlarfullmakt.
Premien för denna försäkring är baserad på att gällande fullmakt
finns. Om fullmakten återkallas eller upphör att gälla har
försäkringsbolaget rätt till tilläggspremie som kompensation för den
hantering av försäkringen som bolaget övertar från förmedlaren.
Särskilda upplysningar
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Med basbelopp avses prisbasbelopp.
Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr.
Kontrollera uppgifterna i försäkringsbrevet
Det är viktigt att uppgifterna som lämnats till oss stämmer.
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Om någon uppgift inte stämmer eller om någon uppgift ändras
under försäkringsperioden, måste vi få vetskap om detta så snart
som möjligt. Har vi felaktiga uppgifter kan det påverka avtalets
giltighet och ersättningen vid en skada, se avsnitt Y. Allmänna
avtalsbestämmelser i försäkringsvillkoren.
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