FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 329039-4.1

Försäkrad:

Gullspångs kommun 212000-1637

Koncern:

Gullspångs kommun

Försäkringsförmedlare: Söderberg & Partners
Försäkringsperiod:

2018-01-01 - 2018-12-31

Utskriftsdatum:

2017-11-09
OLYCKSFALL

Försäkringsgrupp: Olycksfall
Försäkringsomfattning

Omfattning

Antal

Summa kr

Försäkringen omfattar:
- Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.
- Ersättning vid dödsfall p g a olycksfall med 1 basbelopp
- Ersättning vid dödsfall oavsett orsak. Åldersgräns 25 år.
- Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader utom
Norden.
- Försäkringen gäller för såväl medicinsk som ekonomisk
invaliditet.
- Skadade personliga tillhörigheter inklusive glasögon.
- Skydd vid sveda och värk.
- Skydd vid lyte och men inklusive ärrersättning.
- Smitta av HIV-virus och hepatit, som drabbar försäkrad
under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska
åtgärder m m., med försäkringsbelopp 5 bb, att utbetalas
som ett engångsbelopp när skadan har fastställts.
- Giltighet t o m 1/9 det år som eleverna går ut grundrespektive gymnasieskola.
- Försäkringen har ej undantag för "farliga sporter/riskfylld
verksamhet".
- Försäkringen gäller utan självrisk.
- Försäkringen gör inte undantag för skada i samband med
alkohol- eller narkotikapåverkan.
- Försäkringen innehållar inte någon reducering av
försäkringsbeloppet p.g.a. ålder före fyllda 65 år.
Försäkringen omfattar:
- läkekostnader (nödvändiga och skäliga)
- resekostnader (nödvändiga och skäliga)
- tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)
- kristerapi
- tekniska hjälpmedel
- rehabiliteringskostnader.
Med olycksfall jämställas kroppsskada som har orsakats av:
- solsting, värmeslag eller förfrysning, fästingbett eller
drunkning
Med olycksfall jämställas kroppsskada som har orsakats av:
- vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse.
Försäkringen gäller för personer ej fyllda 75 år.
Undantag i PS210 pkt. 5.2.e avseende skade vid aktivt
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deltagande i slagsmål utgår vid självförsvar.
Undantag i PS210 pkt. 5.1.g avseende skada på
passagerare når förare saknar förarbevis eller körkort utgår.
Gäller dock inte för förare.
Undantag i PS210 pkt. 5.1.h avseende skallskada vid
körning utan fastspänd och godkänd hjälm utgår för
passagerare. Gäller dock inte för förare.
Försäkrade under verksamhetstid. Årspremie 41,40 kr.

227

9 397,80

1203

106 164,75

Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
sysselsättningsprogram, praktik, arbetsträning, datortek med
mer: 70 st
Elever i Komvux/Kunskapslyftet: 25 st
Personer i daglig verksamhet: 70 st
Frivilligarbetare inom äldreomsorgen: 62 st
Försäkrade under heltid (dygnet runt). Årspremie 88,25
kr per person.
Barn i förskoleverksamhet: 202 st
Elever i grundskola inkl sär- och förskoleklass: 583 st
Elever i kommunens gymnasieskola: 0 st
Elever folkbokförda i kommunen med skolgång i annan
kommun: 191 st
Flyktingar med uppehålls- och arbetstillstånd samt andra
invandrare som genomgår Komvux/SFI/praktik mm i
kommunens regi: 93 st
Personer i kontakt- och familjehem el liknande: 20 st
Omsorgstagare: 53 st
Ensamkommande barn (Långgatan): 18
Ensamkommande barn (Älgaråsvägen): 6 st
Ensamkommande barn (Östergatan): 25 st
Ensamkommande barn (Villagatan): 12st
Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt
följande:

Försäkringen gäller
utan självrisk.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring
för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom
kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada
är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt
drabbats av genom en plötslig yttre händelse
(ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna
försäkring som kommunen tecknat gäller inte för
sjukdom.

Att betala:

Totalpremie:

115 563,00

Belopp är avrundat till närmaste hel krona.
Villkor:

Protector Forsikring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
11153 Stockholm

PS210 Olycksfallsförsäkring PS210 av 2017-07-01
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VIKTIG TILLÄGGSINFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSAVTALET
Bekräftelse
Kontrollera försäkringsavtalet. Det är en bekräftelse på avtalets innehåll. Om vi inte mottar en anmälan om eventuella felaktigheter
anses avtalet som godkänt.
Avtalstid
Försäkringsavtalen avser perioden 2015-01-01 t o m 2017-12-31 med rätt för kommunen till förlängning t o m 2018-12-31.
Premieutvecklingsgaranti
Premien kommer maximalt att höjas med maks 10% per år, dock med undantag avseende kraftigt fördyrade återförsäkringskostnader .
Följande omständigheter omfattas inte av premieutvecklingsgarantin:
- Förändringar i premieberäkningsunderlaget som t.ex. antalsuppgifter, förändrad verksamhet eller liknande.
- Sedvanlig indexering.
- Normala undantag avseende aviseringar som leverantörer inte kontrollerar själv, som t.ex. myndighets pålaga eller väsentligt
fördyrade återförsäkringskostnader.
- Ett väsentligt förändrat skaderesultat.
Förändring av premier och villkor under avtalstiden
Ändringar av premiesatser och / eller villkor aviseras senast sex (6)månader innan årsförfallodagen. Om försäkringstagaren inte
accepterar ändringarna, upphör försäkringsavtalet att gälla vid kommande årsförfallodag. Normala undantag avseende aviseringar som
leverantören inte kontrollerar själv, t.ex. myndighets pålaga, eller kraftigt fördyrade återförsäkringskostnader.
Betalningsvillkor
Premiefaktura utställs för den juridiska personens respektive enheter och önskad fakturaadress. Betalningsfrist är 30 dagar netto från
fakturans ankomstdag till försäkringstagaren.
Informationsplikt
För försäkringsavtal som är ingått genom försäkringsmäklare är all information att betrakta som om den är given direkt till/från
försäkringstagaren.
Säkerhetsföreskrifter
Vid brott mot en eller flera av de säkerhetföreskrifter som är gjort gällande för försäkringen kan Protector reducera eller neka
utbetalning av ersättning.
Anmälningsfrist för skador
Vid skada måste Protector varslas utan otillbörligt dröjsmål. Rätten till ersättning faller bort om kravet inte framställts inom ett (1) år
efter det att försäkringstagaren fick vetskap om de omständigheter som berättigar det.
Nämndbehandling
Om det uppstår tvist mellan försäkringstagaren och Protector kan försäkringstagaren vända sig till: a) Allmänna reklamationsnämnden
(ARN) b) Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor c) Konsumenternas försäkringsbyrå d) Allmän domstol
Flyttning av avtal under försäkringstiden
Vid kollektivavtal och vid skadeförsäkringsavtal i anknytning till näringsverksamhet har försäkringstagaren inte rätt att säga upp
försäkringen under försäkringstiden.
Skadeförebyggende insatser
Försäkringen ger möjligheten att tillhandahålla stöd i bolagets skadeförebyggande arbete enligt 1 heldag/år avseende information/
utbildning/riskbesiktning
Försäkringsbolag
Den här försäkringen är tecknad i:
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige
Tlf: 08-410 637 00
Epost: service@protectorforsakring.se
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