Försäkringsbesked
Folkhögskolor
Försäkringen gäller från och med 1 september 2019
Försäkringsnummer K 66070
I samarbete med Folksam

Försäkringens omfattning

Kort information om försäkringen

Ersättning vid olycksfall

Här beskriver vi kortfattat försäkringen. Vid ett försäkringsfall
gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du kan hämta
på folksam.se.

Olycksfallsersättning

1 000 kronor

Akutersättning

1 000 kronor vid minst 8 dagars
akut sjuktid i en följd

Tandskadekostnader

Nödvändiga kostnader

Medicinsk invaliditet
– invaliditetsgrad 1-4 %

Ersättning lämnas med 2,5 % av
25 prisbasbelopp
– invaliditetsgrad 5 % och högre Ersättningen beräknas på 25
prisbasbelopp
Ekonomisk invaliditet
Beräknas på 25 prisbasbelopp

Dödsfall

0,5 prisbasbelopp

Kristerapi

Upp till 10 behandlingar

Prisbasbeloppet år 2019 är 46 500 kronor.

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för elever som är inskrivna och deltar i
skolans verksamhet.

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 inskrivningstiden.
Korttidskurser
Försäkringen gäller under den tid försäkrad deltar i korttidskurs

Giltighetstid

xxxxx 19-09

Försäkringen gäller under perioden 1 september – 31 augusti.

Om du vill bygga ut skyddet, så att du också är försäkrad under
hela din fritid, rekommenderar vi att du kompletterar med vår
olycksfalls- eller barnförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig
att bli rätt försäkrad. Ring 0771-950 950

Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment som beskrivs i den här informationen. Vi lämnar
ersättning enligt de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet inträffar. Försäkringsbelopp som utbetalas är fria
från inkomstskatt.
Begreppet olycksfallsskada
Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada som du drabbas
av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Till exempel
psykiska besvär betraktas inte som en kroppsskada.
Följande skador räknas också som olycksfallsskador även om
du inte varit med om en plötslig yttre händelse:
• Hälseneruptur (avsliten hälsena)
• Vridvåld mot knä
• Fraktur (dock inte stressfraktur)
• Solsting, värmeslag och förfrysning.
Vi lämnar också ersättning för skador på protes eller liknande
som används för sitt ändamål när skadan inträffade.

Olycksfallsersättning
Ersättning under de tolv första månaderna från skadetillfället
Om olycksfallsskadan medför att du behöver vård hos legitimerad läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut, lämnas schablonersättning med 1 000 kronor. Ersättningen är avsedd att till viss
del täcka dina kostnader för vård (läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling).
Ersättning senare än tolv månader från skadetillfället
För olycksfallsskada som efter tolv månader från det att
olycksfallet inträffade kräver fortsatt läkarvård, kan du få
ersättning för kostnader för vård (läkarvård, läkemedel,

behandling, hjälpmedel samt resor till och från vård och
behandling). Ersättning lämnas med sammanlagt högst 1 000
kronor per år, räknat från skadetillfället, för dina kostnader
enligt ovan som uppkommer inom fem år från det att
olycksfallet inträffade. Ersättningen lämnas längst till dess
ersättning för Medicinsk invaliditet har utbetalats.

föreligger om olycksfallsskadan, dels medför en medicinsk
invaliditetsgrad på minst 8 procent, dels leder till bestående
nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften och minst
halv sjukersättning enligt Lagen om allmän försäkring
beviljas

Dödsfall
Akutersättning
Leder olycksfallsskadan till vård hos legitimerad läkare och
minst åtta dagars akut sjuktid i en följd inom fem år från det att
olycksfallet inträffade, lämnas Akutersättning.
Ersättning lämnas för akut sjuktid i sammanlagt högst 180
dagar inom fem år från det att olycksfallet inträffade.
Du får 1 000 kronor efter minst 8 dagars akut sjuktid i en följd.
1 000 kronor efter ytterligare minst 7 dagars, totalt minst 15
dagars, akut sjuktid.
Om du är yngre än 65 år, får du dessutom 1 000 kronor om du
vårdas i ytterligare minst 15 dagar. Därefter 33 kr/dag från dag
31 i högst 150 dagar.

Tandskadekostnader
Du kan få ersättning för nödvändig behandling om tänder eller
tandprotes skadas vid ett olycksfall. Ersättning lämnas för
nödvändiga och skäliga kostnader i upp till 5 år. För skada som
uppkommit vid tuggning eller bitning lämnas ingen ersättning.

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter
den akuta sjuktiden finns sådan bestående nedsättning av
kroppsfunktionen som fastställts oberoende av ditt eventuella
yrke, dina arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk
invaliditet räknas även förlust av inre organ.

Om du avlider till följd av en olycksfallsskada, betalar vi ut en
ersättning till dödsboet i form av begravningshjälp. Ersättningens storlek (försäkringsbeloppet) framgår av försäkringsbeskedet.

Kristerapi
Om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa som en direkt
följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan
han/hon få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut
eller psykolog som vi anvisar. Behandlingen ska godkännas av
oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas
inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och
nödvändiga resekostnader till och från behandlingarna med upp
till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk.

Preskription
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd
upphör om du som gör anspråk på ersättning inte väcker talan
mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som ger
rätt till ett försäkringsskydd inträdde. Du som framställt ditt
anspråk till oss inom den tid som anges här, har dock alltid
minst sex månader på dig att väcka talan mot oss från den dag
vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.
Här finns vi
Folksam Idrott
106 60 Stockholm
Telefon 0771-950 950
folksam.sport@folksam.se

Den medicinska invaliditetsgraden bestäms med ledning av
en av försäkringsbranschen gemensamt fastställd tabell.
Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet, som anges i
försäkringsbeskedet/försäkringsavtalet, gäller före fyllda 55 år.
Därefter minskas försäkringsbeloppets med fem procentenheter
för varje år fram till 65 års ålder. Därefter sker ingen ytterligare
minskning. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven i procent.
Vid invaliditetsgrader som understiger 5 procent lämnas
ersättning som motsvarar 2,5 procent av det försäkringsbelopp
som är angivet i försäkringsbeskedet. Vid invaliditetsgrader
från och med 5 procent lämnas ersättning med så stor del av
försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven
i procent.

Ekonomisk invaliditet
Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättning av din
arbetsförmåga som olycksfallsskadan medfört. Arbetsförmågan
anses bestående nedsatt när Försäkringskassan beviljat
sjukersättning enligt Lagen om allmän försäkring.
Tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsbidrag berättigar
inte till ersättning för ekonomisk invaliditet. Nedsättningen av
arbetsförmågan på grund av olycksfallsskadan bedöms
i förhållande till arbetsförmågan vid skadetillfället och med
utgångspunkt från Försäkringskassans utredning om
sjukersättning. Rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet

?s?

