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Försäkringsbrev

AVTAL – KOMMUNOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Övergripande försäkringsavtal finns mellan Uddevalla kommun och Länsförsäkringar Göteborg och
Bohuslän.

Särskilda upplysningar för förmedlad försäkring
Med tillämpning av försäkringsvillkorens allmänna avtalsbestämmelser i övrigt gäller följande
kompletteringar.
Försäkringen är tecknad på grundval av de upplysningar vi erhållit från försäkringsförmedlaren.
Uppgifter lämnade av försäkringsförmedlare jämställs med uppgifter lämnade av den försäkrade.
Detta inkluderar bl a den försäkrades skyldighet att lämna riktiga uppgifter samt rapportera ändrade
förhållanden.
Frågor rörande denna försäkring ska ställas till försäkringsförmedlaren, Söderberg & Partners AB.
Prisjustering vid återkallad förmedlarfullmakt
Premien för denna försäkring är baserad på att gällande förmedlarfullmakt finns. Om fullmakten
återkallas eller upphör att gälla har försäkringsbolaget rätt till tilläggspremie som kompensation för
den hantering av försäkringen som bolaget övertar från försäkringsförmedlaren.

2

Försäkringsbrev

KOMMUNOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkrade personer

När försäkringen gäller

Elever i kommunens grundskola inkl. förskoleklass

Heltid

Elever i kommunens gymnasieskola

Heltid

Elever i kommunens särskola (grundsär och gymnasiesär)

Heltid

Elever i fristående skolor i kommunen

Heltid

Elever i förskoleklass, grund-, gymnasie- eller särskola (grundsär- gymnasiesär) i annan kommun

Heltid

Barn i förskola och pedagogisk omsorg i kommunen (kommunal
och enskild)

Heltid

Barn i förskola, pedagogisk omsorg i annan kommun

Heltid

Personer i familjehem/jourfamiljehem IFO 150

Heltid

Personer i Vård och omsorgsboende ÄO 640

Heltid

Personer i bostad med särskild service samt personer med beslut
om personlig assistent mer än 10 timmar/dygn IFO 35, SSF 200

Heltid

Personer inom stödboende med obligatoriskt verksamhetsinnehåll IFO 20

Heltid

Familjeförskola Förebygg

Heltid

Personer placerade i hem för vård och boende (HVB) i Uddevalla Heltid
eller annan kommun IFO 150
Arbetslös ungdom som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Heltid

Frivilliga ledare (utan LAF/TFA) samt övriga barn och ungdomar som deltar i övrig av kommunen bedriven verksamhet.

Heltid
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Elever i grundläggande vux, gymnasial vux, yrkesvux, yrkeshög- Verksamhetstid
skola, särvux, SFI. Elever i YH (i kommunen och i andra kommuner)
Personer i korttidsverksamhet, kontaktfamilj, ledsagarservice
samt personer med beslut om personlig assistet mindre än 10
timmar/dygn IFO 60, SSF 170

Verksamhetstid

Personer i praktik/arbetsträning/yrkesintroduktion/daglig verksamhet/daglig sysselsättning IFO 300, SSF 245

Verksamhetstid

Personer som deltar i volontärverksamhet Div

Verksamhetstid

Barn i öppen förskola som vistas i verksamheten Förebygg

Verksamhetstid

Personer i insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst
Verksamhetstid
och som ej är försäkrade av någon annan myndighet. Gäller kartläggning, vägledning, motivationsarbete, arbetsträning, arbetsprövning, arbetsbedömning etc.
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Försäkringsomfattning och försäkringsbelopp














Medicinsk invaliditet < 50 % – 15 pbb
Medicinsk och ekonomisk invaliditet minst 50 % – 30 pbb
Dödsfallsersättning – 1 pbb
Dödsfallsersättning oavsett orsak för försäkrad som vid skadetillfället inte fyllt 25 år,
gäller från 1 månads ålder – 1 pbb.
Läke-, tandskade- och resekostnader – nödvändiga och skäliga kostnader
Skadade personliga tillhörigheter enligt G1.41.1.4 – högst 0,25 pbb
Ärrersättning – ingår enligt tabell fastställd av Länsförsäkringsbolaget
Sveda och värk – ingår enligt tabell fastställd av Länsförsäkringsbolaget
Hjälpmedel – högst 1 pbb
Medicinsk rehabilitering – högst 1 pbb.
Merkostnader – högst 1 pbb
Psykologiskt stöd i krissituationer – högst 10 behandlingar.
Smitta HIV och hepatit – 5 pbb.

Avslutad utbildning
För elever som avslutar sin utbildning i för-, grund- respektive gymnasieskola gäller försäkringen t o m 1 september aktuellt år.

Försäkrade: Under försäkringsåret tillkommande antal och kategorier i samma riskslag som
befintliga kategorier omfattas av försäkringsskyddet. Premiereglering sker i samband med årsförnyelse av försäkringen.
Premiegrundande uppgifter: Antalet försäkrade personer
Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk.
Villkor: V 091O:9 – Kollektiv olycksfallsförsäkring
Prisbasbelopp (pbb): 46 500 kr för år 2019
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