Försäkringsinformation
Folkhögskolor

Gäller från och med 2010-09-01—2011-08-31

Gruppavtalsnummer
K 66070

Försäkringsnummer
KF-7716025-007

Försäkrade
Elever som är inskrivna i Hjälmareds
Folkhögskola dygnet runt, skoltid
och korttidskurser

När försäkringen gäller
Skoltid-/verksamhetstid
Försäkringen gäller om du drabbas av en
olycksfallsskada när du deltar i verksamhet
anordnad av Folkhögskolan. Försäkringen
gäller även under färd till och från verksamhet.
Dygnet runt
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som
inträffar dygnet runt (skoltid och fritid) under
den tid försäkrad omfattas av försäkringen.
Korttidskurser
Försäkringen gäller under den tid försäkrad
deltar i korttidskurs

Ersättningar
Akutersättning
Tandskadekostnader
Olycksfallskapital
Merkostnader
Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet
Dödsfall oavsett orsak

Högst 6% av ett basbelopp
Nödvändiga kostnader
Högst 3 basbelopp
Högst 3 basbelopp
Beräknas på 25 basbelopp
Beräknas på 25 basbelopp
0,5 basbelopp

Basbeloppet år 2008 är 41 000 kr / 2009 42 800 kr.

Försäkringsvillkoren
Vid skada lämnas ersättning enligt de
fullständiga villkoren. En kortfattad beskrivning
finns i denna försäkringsinformation.
Försäkringen lämnar ersättning vid
olycksfallsskada. Begreppet olycksfallsskada
beskrivs i den kortfattade beskrivningen .

Så här gör du om du skadar dig
Ring närmaste Folksam kontor
och anmäl skadan, ange även
försäkringsnummret och gruppavtalsnummret
(se ovan).

Kortfattad beskrivning av
försäkringsvillkoren
För försäkringen gäller vad som anges i
försäkringsbrevet mellan Folkhögskolan och
Folksam, i dess försäkringsvillkor, i
försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i
övrigt. Här följer en kortfattad beskrivning av
försäkringsvillkoren. Fullständiga
försäkringsvillkor översändes på begäran.
Akutersättning
Ersättning lämnas för de kostnader som
olycksfallsskadan medför. Om skadan kräver
läkarvård, lämnas en schablonersättning under
första året med högst 6 procent av ett
prisbasbelopp
Vid fortsatt läkarvård efter ett år eller om den
försäkrade fyllt 65 år kan, mot kvitto, ersättning
lämnas med upp till 6 procent av ett
prisbasbelopp för läkarvård, läkemedel,
behandling, hjälpmedel och resor.
Tandskadekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga
behandlingskostnader som uppkommer inom
fem år från skadedagen. Kostnaden ska vara
godkänd av Folksam innan behandlingen
påbörjas. Måste slutbehandling uppskjutas
utöver fem år från skadetillfället ersätts också
denna om Folksam godkänt behandlingen inom
fem år från skadedagen. Tandskada som
uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte
som olycksfallsskada.
Olycksfallskapital
Om olycksfallet medför läkarvård kan du få
ersättning för skadade kläder, glasögon och
hemhjälp. Ersättning lämnas med högst 3
basbelopp per skadefall. För skadade kläder
och glasögon lämnas ersättning för den del av
kostnaden som överstiger 3% av ett basbelopp.
Merkostnader
Leder olycksfallsskada till att den försäkrade
måste behandlas av legitimerad läkare, lämnas
ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för
nödvändiga kostnader som uppkommer under
den akuta sjuktiden.

Med merkostnader avses till exempel kostnader
för hemhjälp, skadade kläder och glasögon.
Den högsta ersättningen för merkostnader är
0,25 basbelopp vid varje skadefall. För skadade
kläder och glasögon lämnas ersättning för den
del av kostnaden som överstiger 3 procent av
ett basbelopp (självrisk).
Medicinsk invaliditet
Ersättning lämnas då det efter olycksfallsskada
finns bestående nedsättning av
kroppsfunktionen, medicinsk invaliditet. Vid
invaliditetsgrader som understiger 5 procent
lämnas ersättning som motsvarar 1 procent av
försäkringsbeloppet.
Försäkringsbeloppet som anges för medicinsk
invaliditet gäller före fyllda 50 år. Därefter
minskas försäkringsbeloppet med 5
procentenheter för varje år fram till 65 års ålder.
Ersättning lämnas med så stor del av
försäkringsbeloppet som svarar mot
invaliditetsgraden angiven i procent.
Ekonomisk invaliditet
Ersättning kan lämnas om olycksfallsskadan
dels medför en medicinsk invaliditet på minst 20
procent, dels leder till bestående nedsättning av
arbetsförmågan med minst hälften och minst
halv sjukersättning (icke tidsbegränsad) enligt
lagen om allmän försäkring beviljas. Rätten till
ekonomisk invaliditet upphör tio år från
skadetillfället, dock tidigast vid 32 års ålder.
Aktivitetskapital
Ersättning kan lämnas som förskott på
ekonomisk invaliditet – aktivitetskapital - tidigast
för sådan period av beviljad aktivitetsersättning
som inleds den 1 juli det år den försäkrade fyller
19 år.
Dödsfall
Om den försäkrade avlider under försäkringens
giltighetstid kan ersättning lämnas som
begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Frågor om försäkringen
Kontakta Folksam gruppförsäkring, på telefon
08-772 8787 om du har frågor om försäkringen.

