Försäkringsbrev
Datum
2016-07-01
Försäkringstagare
Uppsala kommun

Organisationsnummer
212000-3005

Försäkringsnummer
O 01 U 16:1

Premie
Enligt faktura

Period (från kl 00.00 till kl 00.00)
2016-08-01--2017-07-31
Kundansvarig
Sofia Carlsson
SKFAB

Mäklare

Medförsäkrad

Organisationsnummer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Allmänt
Försäkringen gäller för den grupp/de grupper av personer som
anges i detta försäkringsbrev.
Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under
försäkringstiden.
Försäkringens geografiska giltighetsområde är Norden. Vid resa
utanför Norden gäller försäkringen under maximalt 180 dagar i en
följd. Försäkringen gäller inte vid resa till krigs- eller riskområde.
För att försäkringen ska gälla krävs att i försäkringsvillkoret
angivna säkerhetsföreskrifter följs. Om säkerhetsföreskrifterna
inte till fullo följts, kan försäkringsersättningen minskas eller helt
utebli.
I villkoret finns information om behandling av personuppgifter
enligt PUL.
Det åligger försäkringstagaren att meddela Svenska Kommun
Försäkrings AB sådana förändringar som påverkar premien eller
omfattningen av försäkringen. Försummelse att meddela sådana
ändringar kan medföra begränsningar av försäkringens omfattning
och ersättning vid skada.
Prisbasbeloppet är per 2016-01-01 = SEK 44 300.
Alla belopp är angivna i SEK om inget annat anges.
Försäkringen gäller utan självrisk.
Undantag, tillägg, avvikelse från gällande villkor:
Kravet på kontakt med läkare enligt pkt 6.3.5 vid ersättning för
personliga tillhörigheter utgår.

Sida 1

Försäkringen gör inte undantag för sportaktiviteterna:
* Boxning, karate, självförsvar och andra kampsporter
* Motorcross, speedway och motorlopp av varje slag
* Dykning med tuber
* Bergbestigning och rappellering
* Fallskärmshoppning
* Bungyhoppning
* Drakflygning, konstflygning, ultralättflygning, skärmflygning och
likande
* Forsränning
* Hästhoppning på bana
* Utövande av sporter/aktiviteter som kan jämställas med
ovanstående
Omfattning och högsta ersättningsbelopp
Läkekostnader
Tandskadekostnader
Resekostnader
Merkostnader

Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
1 BB

Personliga tillhörigheter som skadas i samband med olycksfallet
Rehabiliteringskostnader
Vid medicinsk invaliditetsgrad tom 50%
Vid medicinsk invaliditetsgrad över 50%
Vid ekonomisk invaliditetsgrad tom 50%
Vid ekonomisk invaliditetsgrad över 50%
Hjälpmedel
Ersättning vid dödsfall
Ersättning för lyte och men
Ersättning för sveda och värk
Ersättning för vanprydande ärr
Kristerapi
Ersättning vid smitta av HIV och hepatit
Sjukhusvård

0,25 BB
Nödvändiga och skäliga kostnader
15 BB
30 BB
15 BB
30 BB
1 BB
1 BB
Enligt tabell
Enligt tabell
Enligt tabell
Maximalt 10 behandlingstillfällen
5 BB
100 kr/dag i maximalt 90 dagar

Försäkrade grupper/personer
Heltid
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt.
Elever i grundskola, fritidshem, särskola inkl fristående skola
samt elev från och i annan kommun
Elever kommunens grundskola och fritidshem (folkbokförda i
Uppsala kommun)
Elever i fristående grundskola och fritidshem (folkbokförda i
Uppsala kommun)
Elever från annan kommun som går i skola i Uppsala kommun
(inkl. ej folkbokförda än)
Elever från Uppsala kommun som går i annans kommuns
grundskola
Grundskoleelever i kommunal särskola
Grundskolelever i fristående särskola
Elever i uppdragsverksamhet
Barn i förskola och familjedaghem inkl fristående
Barn i kommunal förskola
Barn i kommunal pedagogisk omsorg
Barn från annan kommun i kommunal förskola
Barn från annan kommun i kommunal pedagogisk omsorg
Barn i fristående förskola
Barn i fristående pedagogisk omsorg
Barn från annan kommun i fristående förskola
Barn från annan kommunal fristående pedagogisk omsorg
Elever i gymnasieskola, särskola inkl fristående skola/friskola
samt elev från och i annan kommun
Elever i kommunens gymnasieskola (folkbokförda i Uppsala
kommun)
Elever från annan kommun som går i skola i Uppsala kommuns
gymnasieskola
Elever från Upspala kommun som går i annan kommuns
gymnasieskola
Elever i friskola gymnasiet (folkbokförda i Uppsala kommun)
Elever i gymnasiesärskola (folkbokförda i Uppsala kommun)
Elever från Uppsala kommun som går i annan kommuns
gymnasiesärskola
Elever från annan kommun i Uppsalas gymnasiesärskolor
Elever i friskola gymnmasiet (ej folkbokförda i Uppsala kommun)
Socialnämnden, Socialförvaltningen
Barn i familje- och behandlingshem samt barn tillfälligt boende i
kontakthem och som vistas med av kommunen utsedd
kontaktperson vid olika aktiviteter
Barn som är placerade tillsammans med sina föräldrar
Barn 0-5 år som är placerade i familje- eller jourhem (Antal barn
som inte går i förskolan, cirka 1/2)
Barn 0-5 år som är placerade på institution (Antal barn som inte
går i förskolan, cirka 1/2)
Ensamkommande asylsökande barn som anlänt till Sverige men
ännu inte börjat skolan.
Ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd som
inte går i skolan.

17988
4341
1316
61
148
35
Ingår

7388
290
40
9
3779
187
43
5

4595
1405
223
1458
82
0
34
1000

100
129
11
25
650
20

Ungdomar från 16 års ålder som är placerade på institution (Antal
ungdomar som inte går i skolan, cirka 1/3)
Ungdomar från 16 års ålder som är placerade i familje- eller
jourhem (Antal ungdomar som inte går i skolan, cirka 1/2)
Vuxna i familje- och behandlingshem
Barn i feriehem och kolonier

43
190
Ingår

Arbetsmarknadsnämnden, Arbetsmarknadsförvaltningen,
Navet utbildning och arbetsmarknad
Arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska åtgärder genom
kommunens försorg
Personer med praktikplatser i språk och arbetsträning
Personer i feriearbete och feriepraktik. *
Elever i kommunal vuxenutbildning
Elever i grundutbildning för vuxna
Elever i svenska för invandrare
Ungdomar i ungdomstjänst anordnad av kommunen

700
170
130
800
Ingår
3500
50

Kulturnämnden, Kulturförvaltningen, fritid
Barn och ungdomar i kultur och fritidsaktiviteter inkl. besökare på
Allaktivitetshuset
Barn och ungdomar i kultur och fritidsaktiviteter

500
Ingår

Omsorgsnämnden, Omsorgsförvaltningen
Personer i omsorgverksamhet enligt LSS
Personer i omsorgsverksamhet enligt SoL

1731
1560

Verksamhetstid på uppdrag åt kommunen
Personer i väntjänster (frivilligarbetare)

400

17

Försäkringsvillkor:
Svenska Kommun Försäkrings AB
särskilt Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1:16:1
55153

