Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Information
En olycksfallsskada ar en kroppsskada, som drabbar den forsakrade ofrivilligt, genom en plotslig yttre
handelse. Forsakringen lamnar ersattning for nodvandiga och skaliga kostnader for lakarvard, lakemedel,
behandling och hjalpmedel for att laka skadan.

Vilka omfattas av
forsakringen?
Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper som ar inskrivna i kommunens regi eller
dar kommunen lamnar bidrag till verksamheten omfattas av forsakringen. Omfattningen
kan variera mellan forsakrade grupper.

Vad ingar inte i forsakringen?
Nedan beskriver vi nagra exempel pa vad som inte omfattas av forsakringen, se det fullstandiga forsakringsvillkoret for mer information.

✓

Smitta av bakterier, virus eller annat smittamne

✓

Aktivt deltagande i slagsmal

✓

Direkt samband med deltagande i vissa sporter
eller aktiviteter sasom motorcross, speedway och
motorlopp, bergsbestigning, fallskarmshoppning,
utovande av sporter/aktiviteter som kan jamstallas med detta.

✓

Framforande av motorcykel, scooter eller moped
utan fastspand och godkand hjalm

✓

Smitta eller forgiftning genom mat eller dryck eller
overkanslighetsreaktion

✓

Ingrepp, behandling eller undersokning (skada vid
medicinsk behandling) eller genom anvandning av
lakemedel.

✓

Forslitning, overbelastning eller overanstrangning

✓

Tuggning eller bitning

✓

Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som
olycksfallsskada ar exempelvis ryggskott, diskbrack och muskelbristning.

✓

Forlossningsskador

✓

Att handelsen pa ett avgorande satt har orsakats
av eller till foljd av att den forsakrade var paverkad av berusningsmedel, somnmedel, narkotiska
preparat eller till foljd av anvandning av lakemedel
pa ett felaktigt satt.

Vad ingar i
forsakringen?
Nedan beskriver vi nagra exempel pa vad
som omfattas av forsakringen, se det fullstandiga forsakringsvillkoret for mer information.
✓
Rehabilitering
✓
Tandskadekostnader
✓
Lakekostnader
✓
Hjalpmedel
✓
Medicinsk invaliditet
✓
Arr
✓
Dodsfallsersattning
✓
Krisbehandling
✓
Ersattning vid kroppsskada
✓
Ersattning for sjukhusvard for personer upp till 20 ars alder
✓
Personliga tillhorigheter

Var galler forsakringen
Forsakringen galler i Sverige. Forsakringen galler aven vid vistelse i annat
land i langst 60 dagar vid verksamhet
anordnad av kommunen (skolresa/
praktik m m). Kostnader till foljd av
olycksfall utanfor Sverige ska ersattas av
separat reseforsakring eller reseforsakring ingaende i hemforsakring.

Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Finns det nagra begransningar
av vad forsakringen tacker?
Det finns nagra situationer nar forsakringen inte
galler alls eller med begransad omfattning, har ar
nagra exempel.
✓

Forsakringen galler inte for sjukdom eller
kropps fel

✓

Kostnader utanfor Sverige - de kan eventuellt i stallet tackas av hemforsakringen eller
reseforsakringen.

✓

Om skadan intraffar under krig, krigsliknande handelser, revolution, inbordeskrig,
uppror eller atomkarnreaktion.

✓

✓

✓

Force majeure: Om en utredning av ett forsakringsfall eller utbetalning av ett forsakringsbelopp blir forsenat pa grund av force
majeure, det vill saga en handelse som ligger
utanfor SRF:s kontroll, kan inte SRF hallas
ansvarig for forseningen. Detta givet att vi
har gjort vad som skaligen kan begaras for
att begransa de skador som kan uppkomma.
Exempel pa sadana force majeure-handelser
ar myndighetsatgard, krig, krigsliknande
handelser, naturkatastrof, strejk, blockad,
bojkott, lockout eller annan liknande omstandighet.
Betraffande strejk, blockad, bojkott och lockout galler ovanstaende aven om det ar SRF
som ar foremal for eller vidtar sadan konfliktatgard
Forsakringen galler inte for skada vars uppkomst eller omfattning, direkt eller indirekt,
orsakats av eller star i samband med omfattande spridning av smittsam sjukdom som
drabbar en stor andel av befolkningen.

Hur anmaler jag
en skada?
SRF har en skadeanmalan online pa
var hemsida for att enkelt och smidigt kunna anmala en skada dygnet
runt

www.srfab.net

Vilka ar mina
skyldigheter?
Du maste lamna riktiga och fullstandiga uppgifter till oss, annars
riskerar du att sta helt eller delvis
utan forsakringsskydd eller att vi
ar fria fran ansvar vid skada enligt
bestammelserna i forsakringsavtalslagen och allmansvensk lag i
ovrigt.

Hantering av
personuppgifter
Information om hur SRF hanterar
personuppgifter
finns pa var hemsida

www.srfab.net

