K. Tilläggsförsäkringar

K.4. Privatolycksfall
K.4.1. Omfattning
Försäkringen gäller
Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas
för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk invaliditet och dödsfall.
Referens: Definition under K.4.3. Invaliditetsersättning.
Definitioner
Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom
plötslig yttre händelse. Olycksfallsskadan ska ha krävt läkarbehandling. Total hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett ersätts som olycksfallsskada.
Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting.
Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visar sig.
Med olycksfallsskada avses inte:
• Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller
åldersförändringar. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är
exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning. Som olycksfallsskada ersätts inte
skada som uppkommit genom vridvåld, om inte vridvåldet är orsakat genom en direkt
yttre händelse (avser inte vridvåld mot knä).
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• Skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterie, virus eller annat smittämne
(avser inte smitta på grund av fästingbett).

• Skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp,
behandling eller undersökning som inte orsakats av olycksfallsskada som omfattas av
denna försäkring.
• Sådant tillstånd som även om det konstaterats efter en olycksfallsskada enligt medicinsk
erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallsskadan utan på sjukdom, åldersförändringar,
lyte eller sjukliga förändringar.
Vid sådana omständigheter som ovan angivits lämnas inte ersättning från försäkringen.

Var försäkringen gäller
Var försäkringens olika avsnitt gäller
Försäkringsmoment

Område

Vård-, tandskade- och resekostnader, se K.4.2

Norden

Kostnad för kläder, glasögon och hjälpmedel, se K.4.2

Hela världen

Invaliditets- och dödsfallsersättning, se K.4.3 och K.4.4

Hela världen

Notera: Försäkringen gäller utan den begränsning i tid (45 dagar) som annars gäller vid
resa.
Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för den person vars namn och personnummer särskilt anges i försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller inte
Försäkringen gäller inte:
• Medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada.
• Olycksfallsskada genom atomkärnprocess som har samband med militär verksamhet i
vilken den försäkrade är sysselsatt.
• Skada vid utövning av boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår.
• Kostnad som kan ersättas från annat håll enligt lag, konvention, författning, kollektivavtal, annan försäkring eller från kommun, landsting eller stat.
• Kostnad som kan ersättas av allmän försäkringskassa om den försäkrade varit ansluten.
Begränsningar
• För olycksfallsskada i samband med flygning gäller försäkringen endast om den
försäkrade varit passagerare.
• Försäkringen gäller inte för merkostnader som uppkommit på grund av att kroppsfel
(sjukdom, sjukliga förändringar eller lyte) förelåg när olycksfallsskadan inträffade.
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När det gäller kostnader för vård, tandskador, resor och hjälpmedel samt ersättning för
förstörda kläder och glasögon:
• Om den försäkrade fyllt 65 år vid skadetillfället lämnar vi ersättning med sammanlagt
högst 10 000 kronor.
• Ersättningstiden är maximerad till fem år från det olycksfallsskadan inträffade.
Självrisk
Försäkringen gäller med grundsjälvrisk. Har den försäkrade avtalat med oss om högre självrisk än grundsjälvrisk gäller istället denna. Ersättning enligt avsnitten K.4.3. Invaliditetsersättning och K.4.4. Dödsfallsersättning lämnas utan avdrag för självrisk.
K.4.2. Kostnader i samband med olycksfallsskada
Vårdkostnader
Försäkringen gäller för kostnader för:
• Vård utförd av behörig läkare, sjukhusvård och behandling som läkaren föreskriver.
• Läkarintyg och andra handlingar som vi behöver för att reglera skadan.
Begränsningar
Kostnader för vård på privat sjukhus ersätts endast om vi godkänt dem i förväg.
Tandskadekostnader
Försäkringen gäller för:
• Behandling som har utförts av tandläkare. Behandling och arvode måste godkännas av
oss i förväg, om det inte är nödvändig akutbehandling.
• Implantatbehandling och skalfasader om behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen.
• Skada på tandprotes då den sitter på plats i munnen.
Måste slutbehandlingen på grund av din ålder uppskjutas till en senare tidpunkt än fem år
efter olycksfallsskadan lämnar vi också ersättning för den uppskjutna behandlingen dock
längst fram till din 25-årsdag och under förutsättning att vi har godkänt behandlingen.
Begränsning: Om du vid olycksfallsskadan har förändringar på tänderna som är sjukliga eller onormala för din ålder, ersätter vi endast den skada som kan antas ha blivit följden om förändringen inte funnits. Försäkringen gäller inte för skada på grund av tuggning
och bitning.
Resekostnader
Försäkringen gäller för:
• Kostnader för resor när du behöver uppsöka läkare eller sjukhus för vård och behandling. Ersättning lämnas med högst den egenavgift som tillämpas inom hemlandstinget.
• Merkostnader om läkare föreskriver särskilt transportmedel för att du ska kunna ta dig
till och från arbetsplats eller skola under behandlingstiden.
Ersättning för kläder och glasögon
Försäkringen gäller för kläder och glasögon som skadas i samband med olycksfallsskada.
Olycksfallsskadan ska ha krävt läkarbehandling. Högsta ersättningsbelopp är 5 000 kronor.
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Hjälpmedel
Försäkringen gäller för kostnader för hjälpmedel som läkare föreskriver och vi har godkänt. Högsta ersättningsbelopp är 40 000 kronor.
K.4.3. Invaliditetsersättning
Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning av den skadades
kroppsfunktion på grund av olycksfallsskada. Hänsyn tas endast till sådan nedsättning
som objektivt kan fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk,
förlust av sinnesfunktion eller inre organ.
Gradering av invaliditet
Den medicinska invaliditeten bestäms enligt ett medicinskt tabellverk som var fastställt av
Försäkringsförbundet gällande vid skadetillfället.
Till grund för bestämning av invaliditetsgraden läggs sådana skador och symtom som
objektivt kan fastställas. Bestämningen sker oberoende av i vilken grad din arbetsförmåga
minskats. Om den förlorade kroppsdelen kan ersättas av protes, bestäms invaliditetsgraden
med beaktande av protesfunktionen.
Ersättning för vanprydande ärr
Rätt till ersättning inträder först efter avslutad behandling och sedan ärret/ eller den kosmetiska defekten bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigast två år från det att
olycksfallsskadan inträffade.
En förutsättning för ersättning är att olycksfallsskadan krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek bestäms enligt en särskild vid utbetalningstillfället gällande ärrtabell och
oberoende av försäkringsbeloppet vid invaliditet.
Rätt till invaliditetsersättning
Rätt till invaliditetsersättning föreligger om:
• Invaliditeten uppkommit inom tre år från skadetillfället och minst tolv månader har
förflutit från skadetillfället.
• Behandlingen är helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden har fastställts.
Notera: Den definitiva invaliditetsgraden ska fastställas inom tre år om detta är möjligt,
men kan skjutas upp så länge det är nödvändigt enligt medicinsk erfarenhet eller med
hänsyn till de rehabiliteringsmöjligheter som finns.
Ersättningsbelopp
När ersättningen för den medicinska invaliditeten beräknas utgår vi från kapitalbelopp
enligt följande tabell:
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Ersättningsbelopp för medicinsk invaliditet
Kapitalbelopp, kr
Invaliditetens omfattning
Mindre än 50%

50% eller mer

Upp till 55 år

350 000

700 000

Grundkapitalbelopp

56 år

332 500

665 000

Minskas med 5 %

57 år

315 000

630 000

Minskas med 10 %

58–64 år

Minskas med ytterligare 5 % per år

65 år

175 000

175 000

Nytt kapitalbelopp

66 år

166 250

166 250

Minskas med 5 %

67 år

157 500

157 500

Minskas med 10 %

68–80 år
81 år

Minskas med ytterligare 5 % per år
35 000

35 000

Nytt kapitalbelopp

Exempel: Den medicinska invaliditeten har fastställts till 20 procent. Ersättningen blir då
20 procent av 350 000 kronor = 70 000 kronor.
Ålderstrappa: Kapitalbeloppet minskas med 5 procent då du fyller 56 år och därefter
varje år med ytterligare 5 procent.
Om du fyllt 65 år vid olycksfallsskadan beräknas ersättningen för alla invaliditetsgrader
på ett kapitalbelopp av 175 000 kronor. Detta kapitalbelopp minskas med 5 procent när du
fyller 66 år och därefter varje år med ytterligare 5 procent. Minskningen upphör vid
81 års ålder då den högsta ersättningen är 35 000 kronor.
Begränsning: Vid olycksfallsskada genom atomkärnprocess är den sammanlagda
ersättningen från samtliga dina olycksfallsförsäkringar begränsad till sammanlagt
200 000 kronor.
Vänteersättning
Om den definitiva invaliditetsgraden inte kan fastställas tolv månader efter skadan betalar
vi vänteersättning fram tills invaliditetsgraden har fastställts. Vänteersättning beräknas
utifrån en preliminär invaliditetsgrad – den som skadan minst bedöms ge upphov till.
Denna fastställs för ett år i taget från och med tolv månader efter skadetillfället.
Vänteersättning för ett år är 6 procent av den invaliditetsersättning som motsvarar den
för ersättningsåret fastställda invaliditetsgraden. Utbetalning görs kvartalsvis i förskott.
Exempel: Den preliminära invaliditetsgraden för året bestäms till 20 procent. Om detta
hade varit den definitiva invaliditetsgraden skulle din slutliga ersättning bli 20 procent av
350 000 kronor = 70 000 kronor. Din vänteersättning för året blir då 6 procent av 70 000
kronor = 4 200 kronor.
Om dödsfall inträffar gör vi slutreglering genom utbetalning av ett engångsbelopp
beräknat efter den invaliditetsgrad som låg till grund för vänteersättning.
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K.4.4. Dödsfallsersättning
Rätt till dödsfallsersättning
Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan leder till dödsfall inom tre år.
Försäkringsbeloppet utbetalas till den försäkrades dödsbo. Försäkring som tecknats före
det att försäkringsvillkor för 2007 börjat gälla, kan gälla med särskilt förordnande. Detta
framgår i sådant fall av försäkringsbrevet.
Ersättningsbelopp
Ersättningsbeloppet är 40 000 kronor.
Begränsning: Vid dödsfall genom flygolycka eller atomkärnprocess är den sammanlagda ersättningen från samtliga dina olycksfallsförsäkringar begränsad till:
• 600 000 kronor vid flygolycka.
• 200 000 kronor vid olycka genom atomkärnprocess.
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