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Olika aktörer, såsom företag, kommuner och organisationer kan försäkra de personer
som de vill i händelse av olycksfall med en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under
avtalad verksamhet, till exempel under de anställdas fritid eller när barnen är på daghem.

De försäkrade
Personerna försäkras i regel som en grupp (minst 2 personer). 
Försäkringen baserar sig oftast på antalet försäkrade personer, 
i vissa fall även på hur länge verksamheten som är föremål för 
försäkringen i genomsnitt pågår.

Med en olycksfallsförsäkring kan du exempelvis försäkra
•  arbetstagare på fritid, i distansarbete eller för  

arbetsplatsidrott
•  deltagare i olika verksamheter, såsom läger, utfärder,  

föreningsverksamhet, evenemang eller talko
•  övriga persongrupper, exempelvis kommuninvånare, 

församlingsmedlemmar, daghemsbarn, skolelever och 
studerande.

Skyddsnivåer
Skyddsnivån kan väljas utifrån tre olika alternativ:
•  Olycksfallsförsäkring, begränsad
•  Olycksfallsförsäkring
•  Olycksfallsförsäkring, omfattande.

Begränsad olycksfallsförsäkring ger skydd vid vård-
kostnader i händelse av olycksfall.

Olycksfallsförsäkring på mellersta skyddsnivån omfattar 
utöver vårdkostnader även skydd i händelse av dödsfall 
genom olycksfall.

Omfattande olycksfallsförsäkring omfattar utöver ovan 
nämnda skydd även skydd i händelse av bestående men till 
följd av olycksfall.

På alla skyddsnivåer kan skyddet utvidgas genom att välja 
skydd mot kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall.

Försäkringsskydden har avtalade maximiersättningsbelopp, 
som anges i försäkringsbrevet.

Läs mer:
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Giltighet
En för syftet lämplig giltighetstid väljas för försäkringen, till 
exempel klubbverksamhet. Den valda giltighetstiden har an- 
tecknats i försäkringsbrevet och definierats i försäkrings- 
villkoren. Försäkringen gäller endast under den aktuella  
verksamheten.

Försäkringen kan tecknas som fortlöpande eller tidsbestämd. 
En tidsbestämd försäkring är lämplig för försäkring av enskilda 
evenemang eller verksamheter som inte upprepas. Den tids-
bestämda försäkringen gäller endast under den valda tids- 
perioden.

Vad kan olycksfallsförsäkringen ersätta?
Olycksfallsförsäkringen ersätter olyckor som uppstått plötsligt 
och oförutsett i enlighet med försäkringsvillkoren och den 
valda skyddsnivån. På ersättningsbeloppet inverkar bl.a. 
försäkringsbeloppen och självriskerna.

Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd yttre händelse, 
som orsakar lyte och som inträffar utan den försäkrades 
förskyllan. Med olycksfall avses också drunkning, värmeslag, 
solsting, förfrysning, gasförgiftning, plötslig skada till följd av 
betydande växling i lufttryck och förgiftning på grund av ämne 
som intagits av misstag, förutsatt att de inträffat utan den 
försäkrades förskyllan.

Vårdkostnader, olycksfall
Ur försäkringen ersätts vårdkostnader till följd av ett olycksfall 
upp till det valda försäkringsbeloppet. Exempel på vård- 
kostnader:
•  kostnader för läkarbesök och av läkare ordinerade 

undersökningar
•  kostnader för av läkare ordinerade läkemedel
•  operationskostnader
•  skäliga och nödvändiga resekostnader i anslutning till 

vården.

Försäkringen ersätter vårdkostnader till den del de inte ersätts 
utifrån någon lag eller avtal om social trygghet.

Dödsfallsskydd, olycksfall
Dödsfallsersättning utbetalas till förmånstagaren efter att den 
försäkrade dött till följd av ett olycksfall. Dödsfallsersättning 

utbetalas endast om den försäkrade avlider inom tre år från 
tidpunkten för olycksfallet och försäkringen är i kraft när den 
försäkrade avlider.

Bestående men, olycksfall
Ersättning utbetalas om den försäkrade till följd av ett olycksfall 
åsamkas ett bestående allmänt men med en invaliditetsgrad på 
minst 10 procent och i fråga om ögon- och fingerskador ett 
bestående allmänt men med en invaliditetsgrad på minst 5 
procent. En förutsättning för att få ersättning för bestående 
men är att menet yppar sig inom tre år från tidpunkten för 
olycksfallet.

Kortvarig arbetsoförmåga, olycksfall
Från detta försäkringsskydd utbetalas ersättning om den 
försäkrade i åldern 18–75 år till följd av olycksfall blir arbetso-
förmögen till minst 20 procent. Ersättning betalas för tiden av 
arbetsoförmåga under den period som anges i försäkrings-
brevet.

Exempel på begränsningar
Trots att olycksfallsförsäkringen är omfattande, är det ändå inte 
möjligt att få ersättning för precis alla skador. Om till exempel 
grov oaktsamhet, uppsåt, lagstridig gärning, påverkan av 
alkohol eller rusmedel har bidragit till skadans uppkomst samt 
om brister och fel förekommit vid ikrafthållandet av 
försäkringen eller avvärjning av skadan, kan ersättningen 
förvägras eller begränsas.

Försäkringsskydden gäller inte för:
•  uppsåtliga eller förutsedda skador
•  dödsfall eller skada orsakats av självmord eller  

självmordsförsök
•  skada som orsakats av krig, uppror, väpnad konflikt  

eller motsvarande, även om den försäkrade inte själv 
deltagit i nämnda operationer

•  skada som sker på grund av lyte, skada eller sjukdom den 
försäkrade redan haft eller fördröjning i skadans förbättring 
på grund av dessa orsaker

•  skada som orsakats av bett eller sting av insekt eller fästing
•  psykiska följder av en skada
•  skada som orsakats under eller till följd av operation,  

vårdåtgärd eller annan medicinsk åtgärd, såvida inte 
åtgärden har vidtagits för vård av en skada som ersätts 
enligt denna försäkring



•  skada som uppkommit inom riskfyllda grenar eller  
aktiviteter som nämns i försäkringsvillkoren (bl.a. klättring, 
motorsport, kampsporter, dykning). Begränsningen  
kan slopas med ett tilläggsavtal. Begränsningen gäller  
inte för dödsfallsskyddet.

•  skada som uppkommit av att den försäkrade deltar  
i licensbelagd idrott. I vissa situationer kan denna  
begränsning slopas med ett tilläggsavtal. Begränsningen 
gäller inte för dödsfallsskyddet.

•  skador till följd av olycksfall som inträffat innan  
försäkringen trädde i kraft

•  slitningar, artros samt övriga sjukdomar eller  
sjukdomsrelaterade fynd.

Dessutom finns det vissa skyddsspecifika begränsningar i 
försäkringen, vilka du hittar exempel på nedan. Samtliga 
begränsningar anges i försäkringsvillkoren.

Vårdkostnader, olycksfall
Ersättning utbetalas bland annat inte för
•  anskaffning av mineralämnen, vitaminpreparat och likadana 

preparat eller undersökningar och vård i anslutning till dess
•  rehabilitering eller terapi
•  fysioterapi eller annan därmed jämförbar vård, med 

undantag av kostnader för av läkare ordinerad fysioterapi 
efter operations- eller gipsbehandling som ersätts från 
denna försäkring

•  kosmetisk behandling, undersökning, ingrepp eller opera-
tion samt komplikationer eller efterföljande korrigerande 
åtgärder orsakade av dem

•  skada orsakats av bitning på tand
•  bestående medicinska hjälpmedel
•  indirekta kostnader (t.ex. resekostnader, övernattningskos-

tnader, bortfall av arbetsinkomst)
•  skador som ska ersättas eller borde ha ersatts från ett 

olycksfallsskydd för professionella idrottare i enlighet med 
lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

•  skador som ger den försäkrade rätt att få ersättning med 
stöd av lagstiftning eller på basis av avtal om social trygghet.

Kortvarig arbetsoförmåga, olycksfall
Ersättning utbetalas bland annat inte om arbetsoförmågan har 
orsakats av
•  symptom som med stöd av läkarundersökning inte kan 

anses vara motiverade
•  skador som ska ersättas eller borde ha ersatts från ett 

olycksfallsskydd för professionella idrottare i enlighet med 
lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.

Bestående men, olycksfall
Ersättning utbetalas bland annat inte om det bestående menet 
orsakats av
•  plastikkirurgisk eller kosmetisk behandling, undersökning, 

ingrepp eller operation samt komplikationer eller efterföl-
jande korrigerande åtgärder orsakade av dem.

Var omsorgsfull – säkerhetsföreskrifter
I en försäkring ingår också säkerhetsföreskrifter – genom att 
följa dem förebygger och minskar du skadorna. Om säkerhets-
föreskrifterna försummas, kan det medföra att ersättningen 
nedsätts eller förvägras.

Allmänna säkerhetsföreskrifter
•  Lagar, förordningar samt av myndigheter utfärdade  

bestämmelser och direktiv ska följas
•  Förvarings-, hanterings-, bruks- och serviceanvisningar  

för maskiner ska följas
•  Eld, lättantändliga vätskor och gaser, explosiva och andra 

farliga ämnen ska hanteras omsorgsfullt så att de inte 
orsakar fara och skada.

•  Vid inträffat eller omedelbart hotande försäkringsfall ska 
försäkringstagaren och annan ersättningsberättigad 
omedelbart vidta skydds- och räddningsåtgärder samt  
även i övrigt enligt sin förmåga sörja för avvärjande eller 
begränsande av skada.

En försäkring är ett avtal
Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal. Försäkringsta-
garen ska lämna korrekta och fullständiga uppgifter när avtalet 
ingås. Försäkringsskyddets omfattning och självrisk fastställs i 
avtalet och utifrån det betalas ersättning när en skada över-
raskar. I försäkringsbrevet redogörs för det centrala innehållet i 
avtalet.

Försäkringspremie och betalning av den
På försäkringspremien inverkar bland annat
•  antal försäkrade
•  försäkringens giltighet
•  försäkringens omfattning.

Vänligen meddela oss genast om antalet försäkrade ändras 
avsevärt.

Försäkringen gäller när försäkringspremien betalas senast på 
förfallodagen. Om försäkringspremien inte har betalts, säger If 
upp försäkringen att upphöra 14 dygn från det att anmälan om 
uppsägning har skickats.

En personförsäkring, som har upphört av någon annan orsak 
än att den första försäkringspremien inte har betalts, träder i 
kraft på nytt, om försäkringstagaren betalar den obetalda 
försäkringspremien inom sex månader från det att 
försäkringen har upphört. Om försäkringen träder i kraft på 
nytt, inträder försäkringsgivarens ansvar dagen efter att 
premien betalts. Försäkringen träder i kraft med det innehåll 
som den skulle haft om den inte hade upphört temporärt.

Om försäkringstagaren är en företagskund eller det är fråga om 
en gruppförsäkring och försäkringsbolaget emellertid inte vill 
sätta den upphörda försäkringen i kraft på nytt, meddelar 
försäkringsbolaget försäkringstagaren inom 14 dygn från betal-
ningen av försäkringspremien att bolaget inte samtycker till att 
ta emot betalningen.
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Ändring av försäkringsavtalet och dess  
upphörande
Försäkringen gäller en avtalad försäkringsperiod i sänder. 
Under försäkringens giltighetstid ska försäkringstagaren  
utan dröjsmål meddela om eventuella förändringar eller fel i 
uppgifterna som gäller försäkringstagaren eller de försäkrade.

Försäkringsbolaget kan ändra försäkringsvillkoren och 
-premierna när försäkringsperioden byts under de  
förutsättningar som anges i försäkringsvillkoren. Dessutom  
kan försäkringsbolaget göra ändringar i dem som inte påverkar  
det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. Vi meddelar  
dig på förhand om ändringar.

Din försäkring kan upphöra:
•  vid den på förhand avtalade tidpunkten (tidsbestämd 

försäkring)
•  när du skriftligen meddelar vårt bolag om detta
•  genom försäkringsbolagets beslut under försäkrings- 

perioden om försäkringspremien inte har betalats
•  genom försäkringsbolagets beslut i andra situationer  

som nämns i försäkringsvillkoren och i lagar.


