
Krokoms Kommun
835 80  Krokom

FÖRSÄKRINGSBREV UTSKRIVET 2022-03-10

KOMMUNOLYCKSFALL
Försäkringsnummer 2392099

 

FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER Krokoms Kommun
Försäkringsavtalsperiod
Försäkringsbrevet avser perioden

2022-01-01 - 2022-12-31
2022-01-01 - 2022-12-31

Organisationsnummer 212000-2478

KONTAKT

Telefonnummer: 
Mejl: henrik.westin@soderbergpartners.se

Henrik Westin
Söderberg & Partners, Sundsvall
Erstagatan 2
85235 Sundsvall

SKADEANMÄLAN

Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea utan dröjsmål på adress angiven nedan. Skadeblanketter och 
skaderelaterad information finns på hemsidan, www.svedea.se. Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador 
går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69  STOCKHOLM

Fullständiga villkor hittar du på svedea.se

Vid skada ring 0771-160 199
Svedea AB | Org.nr 556786-1678 | Box 3489 | 103 69 Stockholm | foretag@svedea.se | svedea.se
Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverige Filial | Org.nr 516402-6345, filial till HDI Global Specialty SE, med säte i Tyskland | HRB 211924

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs gärna mer på svedea.se/gdpr.
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FÖRSÄKRINGSBELOPP & SJÄLVRISKER

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Läkekostnader Nödvändiga/skäliga kostnader
Ersättning för sjukhusvård 40 SEK/dygn
Ersättning för intyg Nödvändiga/skäliga kostnader
Tandbehandlingskostnader Nödvändiga/skäliga kostnader
Resekostnader Nödvändiga/skäliga kostnader
Personliga tillhörigheter 0,25 Pbb
Merkostnader 1 Pbb
Rehabiliteringskostnader 1 Pbb
Hjälpmedel vid invaliditet 1 Pbb
Medicinsk invaliditet
- Invaliditetsgrad upp till 49 % 15 Pbb
- Invaliditetsgrad högre än 49 % 30 Pbb
Ekonomisk invaliditet
- Invaliditetsgrad upp till 49 % 15 Pbb
- Invaliditetsgrad högre än 49 % 30 Pbb
Sveda & värk Trafikskadenämndens tabell
Ärrersättning Trafikskadenämndens tabell
Smitta av HIV & hepatit 5 Pbb
Dödsfall till följd av olycksfall 1 Pbb
Dödsfall oavsett skadeorsak, intill 25-års ålder 1 Pbb
Kris 10 behandlingar

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Antal försäkrade och giltighetstid
Antal under heltid 4195
Antal under skol-/ verksamhetstid 467
Antal under fritid 516
Särskilda förutsättningar:
 
Vem försäkringen gäller för: 
 
Försäkringen gäller under HELTID för: 
- Barn och ungdomar mantalskrivna i Krokom kommun 0-19 år. 
- Gymnasieelever äldre än 19 år. 
- Gymnasieelever från annan kommun. 
- Flyktingelever. 
- Institutionsplacerade i HVB-Hem. 
- Funktionsnedsatta boende i gruppbostad. 
- Ensamkommande flyktingbarn/asylsökande. 
- Personer placerade i familjehem. 
  
Försäkringen gäller under SKOL-/VERSAMHETSTID för: 
- Elever i Kommunal vuxenutbildning. 
- Flyktingar med uppehållstillstånd i arbetsprövning. 
- Personer i Praktik i kommunen IFO. 
- Ledsagare enligt LSS. (vuxna) 
- Kontaktpersoner enligt LSS. (vuxna) 
- Personer i daglig verksamhet. 
- Arbetslös person 18-67 år med försörjningsstöd. 
- Personer inom ramen för kommunens uppföljningsansvar 16-19 år. 
  
Försäkringen gäller under FRITID för: 
- Elever folkbokförda i Krokoms kommun i Gymnasieförbundet. 
- Elever folkbokförda i Krokoms kommun i Gymnasieförbundets Gymnasiesärskola. 
 
Premien för denna försäkring har baserats på Prisbasbeloppet för 2022 - 48 300 kr. 
 
 
SKADADE PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER 
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Med ändring av villkor KO10, punkt 4.7.1 omfattas inte dator, mobiltelefon, iPad, iPod eller annan liknande elektronisk 
utrustning. 
 
SVEDA OCH VÄRK 
Med ändring av villkor KO2309:1 lämnar försäkringen ersättning för sveda och värk som kompensation för lidande och 
obehag under läkningsprocessen 
efter ett olycksfall. Ersättningen lämnas om olycksfallsskadan medför minst 25 % oförmåga att arbeta, eller att delta i 
ordinarie aktiviteter, under mer än 14 dagar,  
under skadans normala akuta behandlingsoch läkningstid.  
Om skadan varit svår kan ersättningen lämnas oberoende av 14 dagarsregeln.  
Oförmåga enlig ovan ska styrkas med intyg utfärdade av läkare. 
Ersättningens storlek bestäms och beräknas enligt de skadeståndsrättsliga regler för sveda och värk som gäller vid 
utbetalningstillfället (Trafikskadenämndens tabell).  
Ersättningen betalas ut när den akuta läkningstiden upphört. 
Ersättning lämnas inte om olycksfallsskadan ger rätt till sveda och värkersättning från annat håll enligt lag, 
konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. 
Får den försäkrade reducerad sveda och värkersättning från annan försäkring på grund av vårdslöshet eller grov 
vårdslöshet, lämnar denna försäkring inte ersättning för mellanskillnaden. 
 
Villkor AA:4

VILLKORSÖVERSIKT
För detta försäkringsavtal gäller följande försäkringsvillkor:
AA:4 Allmänna Avtalsbestämmelser
KO2309:1 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Krokoms Kommun

Vid skada ring 0771-160 199
Svedea AB | Org.nr 556786-1678 | Box 3489 | 103 69 Stockholm | foretag@svedea.se | svedea.se
Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverige Filial | Org.nr 516402-6345, filial till HDI Global Specialty SE, med säte i Tyskland | HRB 211924

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs gärna mer på svedea.se/gdpr.

3 (3)


