Olycksfallsförsäkring för elever vid Folkhögskola
Försäkringsnummer K 66070
Vad är en olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en kroppsskada som
den försäkrade drabbas av genom en
oförutsedd plötslig händelse (ett utifrån
kommande våld mot kroppen – olycksfall).
Försäkringen lämnar ersättning för direkta
följder av olycksfallsskada som inträffar under
försäkringstiden.
Vad räknas inte som olycksfallsskada?
Såsom olycksfallsskada räknas inte
kroppsskada som uppkommit genom t ex
smitta, förslitning, överbelastning eller
överansträngning.
När gäller försäkringen?
Skol-/verksamhetstid
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som
inträffar när försäkrad deltar i verksamhet och
vid färd till och från verksamhet.
Dygnet runt
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som
inträffar dygnet runt (skoltid och fritid) under
den tid försäkrad omfattas av försäkringen.
Korttidskurser
Försäkringen gäller under den tid försäkrad
deltar i korttidskurs

Försäkringen ersätter
Akutersättning
Högst 6 % av ett basbelopp per år

Merkostnader
Högst 3 basbelopp
Tandskador
Nödvändiga kostnader
Olycksfallskapital
3 % av ett basbelopp
Invaliditet
Medicinsk invaliditet
Beräknas på 25 basbelopp
Ekonomisk invaliditet
Beräknas på 25 basbelopp
Dödsfall oavsett orsak
0,5 basbelopp
Basbelopp
Med basbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs för varje
år enligt lagen om allmän försäkring.

Teckna försäkring
För att teckna försäkringen ska ansökan fyllas i.
Har du inte tillgång till ansökan – ta kontakt med
oss så på Folksam Idrott.

Premie per år
Skol-/verksamhetstid
Dygnet runt
Korttidskurser

37 kr/försäkrad
73 kr/försäkrad
6 kr/försäkrad

Vid frågor om försäkringen – ring 0771-960 960
Vid skada ring 0771-960 960
e-post: folksam.sport@folksam.se

Kortfattad beskrivning av
försäkringsvillkoren
För försäkringen gäller vad som anges i
försäkringsavtalet, i dess försäkringsvillkor,
i Försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i
övrigt. Fullständiga försäkringsvillkor (villkor 12A)
översändes på begäran.

Ersättning vid olycksfall
Akutersättning
Ersättning lämnas för de kostnader som
olycksfallsskadan medför. Om skadan kräver läkarvård,
lämnas en schablonersättning under första året med
högst 6 procent av ett prisbasbelopp
Vid fortsatt läkarvård efter ett år eller om den
försäkrade fyllt 65 år kan, mot kvitto, ersättning lämnas
med upp till 6 procent av ett prisbasbelopp för
läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel och resor.
Merkostnader
Leder olycksfallsskada till att den försäkrade måste
behandlas av legitimerad läkare, lämnas ersättning
enligt skadeståndsrättsliga regler för nödvändiga
kostnader som uppkommer under den akuta sjuktiden.
Med merkostnader avses till exempel kostnader för
hemhjälp, skadade kläder och glasögon. Den högsta
ersättningen för merkostnader är 0,25 basbelopp vid
varje skadefall. För skadade kläder och glasögon
lämnas ersättning för den del av kostnaden som
överstiger 3 procent av ett basbelopp (självrisk).
Tandskador
Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig
behandling av tand eller av tandprotes som skadas i
munnen.
För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha
uppkommit inom fem år från skadetillfället.
Kostnaderna måste vara godkända av Folksam innan
behandlingen påbörjas.
Tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning
anses inte som olycksfallsskada.
Olycksfallskapital
Om olycksfallet medför att du blir sjukskriven i mer än
30 dagar, betalas 3% av ett basbelopp per månad i högst
335 dagar. Blir du sjukskriven i mer än 365 dagar innan
en 450-dagars period, kan försäkrad få ett halvt
basbelopp extra.

Invaliditet
Medicinsk invaliditet
Ersättning kan lämnas med så stor del av
försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

Försäkringsbeloppet avtrappas efter 50 års ålder med
fem procentenheter per år fram till 65 års ålder. Rätt till
ersättning föreligger tidigast två år efter det att
olycksfallsskadan inträffade.
Ekonomisk invaliditet
Ersättning kan lämnas om olycksfallsskadan dels
medför en medicinsk invaliditet på minst 20 procent,
dels leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan
med minst hälften och minst halv sjukersättning (icke
tidsbegränsad) enligt lagen om allmän försäkring
beviljas. Rätten till ekonomisk invaliditet upphör tio år
från skadetillfället, dock tidigast vid 32 års ålder.
Aktivitetskapital
Ersättning kan lämnas som förskott på ekonomisk
invaliditet – aktivitetskapital - tidigast för sådan period
av beviljad aktivitetsersättning som inleds den 1 juli det
år den försäkrade fyller 19 år.
Ersättning vid dödsfall
Om den försäkrade avlider under försäkringens
giltighetstid kan ersättning lämnas som
begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.
NFORMATION OM FOLKSAMS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Folksambolagens verksamhet är försäkringar och sparande. Verksamheten står under
tillsyn av Finansinspektionen. Huvudansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter är det Folksambolag som du har avtal med.
Uppgifterna används för förvaltning av ditt avtal och för ändamål som är nödvändiga i
försäkrings- och sparandeverksamheten, såsom t ex premieberäkning, statistik,
marknadsföring och förebyggande av skador. Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet
med Folksams etiska regler.
Dina adressuppgifter och enkla grundläggande uppgifter om ditt avtal hanteras i ett för
Folksambolagen gemensamt kundregister för rationell administration; bl a automatisk
adressuppdatering, samordning av information till dig och marknadsföring.
Om du upptäcker felaktigheter i registrerade uppgifter vänder du dig till kundtjänst vid ditt
närmaste Folksamkontor. För utdrag ur Folksams register skriver du till:
Registerutdrag, Folksam, 106 60 Stockholm

