Försäkringsbesked
olycksfallsförsäkring

Försäkringsnummer
3019618

Försäkringstagare: Halmstad kommun
Medförsäkrade: DESTINATION HALMSTAD AB, 556650-5227
fr o m 2014-07-01 – 2015-06-30
Hur försäkringen gäller
Vem försäkringen gäller för

När försäkringen gäller

Elever i grund-, gymnasie- och särskola

Heltid

Barn i förskola och familjedaghem

Heltid

Barn i öppen förskola

Skoltid/verksamhetstid

Heltidsstuderande komvuxelever

Heltid

Deltidsstuderande komvuxelever

Skoltid

Ungdomstjänst – socialförvaltningen

Verksamhetstid

Personer som erhåller boende/vistelse enligt LSS/Sol

Heltid

Personer med funktionshinder som erhåller andra insatser enligt LSS/Sol

Verksamhetstid

Av socialnämnden placerade barn och ungdomar

Heltid

Handledare inom fritidsverksamheten

Verksamhetstid

Personer/föreningar som på kommunens (KuF:s) uppdrag
bedriver kultur- och fritidsverksamhet.

Verksamhetstid

Personer som ingår i arbetsmarknadspolitiska insatser och vars ersättning är
försörjningsstöd eller introduktionsersättning (flyktingar, anvisade med försörjningsstöd) samt ungdomar med aktivitetsstöd, ungdomar som omfattas av det kommunala
informationsansvaret och ungdomar inom ramen för ”Öppen ingång”.

Skoltid/verksamhetstid

Uppdragsutbildning – transportutbildning

Skoltid/verksamhetstid

Praktikanter inom individverksamhetsteamet

Verksamhetstid

Personer i tester (räddningstjänsten)

Verksamhetstid

Funktionärer (Destination Halmstad AB)

Verksamhetstid

För elev som går ut grund-, sär- eller gymnasieskola samt komvuxskola gäller försäkringen fram till 1 september samma år

Definitioner:
Heltid
Försäkringen gäller under hela dygnet, såväl skoltid, fritid som arbetstid.
Skoltid
Försäkringen gäller under lektion och rast, verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag, praktisk arbetslivsorientering, fritidsverksamhet, skolresor som anordnas av skolan och med ledare utsedd av skolan, annan av skolan anordnad verksamhet, den tid som omfattas av
förskoleverksamhet – deltidsförskola, daghem, familjedaghem – samt direkt färd till och från dessa verksamheter.
Verksamhetstid
Försäkringen gäller under den tid den försäkrade deltar i av kommunen bedriven verksamhet samt under direkt färd till och från denna verksamhet.

Försäkringsmoment

Försäkringsbelopp

Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet
Läke-, tandskade- och resekostnader inom Norden
Dödsfallsersättning
Kläder och glasögon
Ärrersättning
Hjälpmedel/rehabilitering
Merkostnader (Oundvikliga merkostnader som uppstår under den akuta läkningstiden. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingår inte.)
Försäkringen gäller utan självrisk.

151 prisbasbelopp2
153 prisbasbelopp2
Nödvändiga och skäliga kostnader
1 prisbasbelopp2
Upp till 0,25 prisbasbelopp2
Enligt tabell fastställd av Länsförsäkringsbolaget
2 prisbasbelopp2
2 prisbasbelopp

Vid invaliditet om minst 50 % beräknas ersättningen på 30 prisbasbelopp
Prisbasbeloppet är 44 400 kronor 2014
3
Vid minst halv bestående arbetsoförmåga betalas hela grundbeloppet för invaliditet, vid tre fjärdedelar bestående arbetsoförmåga betalas
1,5 gånger grundbeloppet, vid hel bestående arbetsoförmåga betalas 2 gånger grundbeloppet.
1
2

Bra att veta om försäkringen
Försäkringsvillkor

Resekostnader

I det här försäkringsbeskedet lämnas endast en kortfattad
beskrivning om försäkringen. Vid skadereglering tillämpas de
villkor som finns i avtalet mellan Halmstad kommun och
Länsförsäkringar.
Vill du ha ytterligare information eller de fullständiga
villkoren ber vi dig kontakta oss.
Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig
ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.
Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting.

Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och
behandling. Högsta ersättning är den egenavgift som tillämpas i
hemlandstinget. Ersättning lämnas även för resor med särskilt
transportmedel för att kunna deltaga i skolarbetet om läkare
föreskrivit detta.
hjälpmedel

Ersättning lämnas för kostnader för vissa hjälpmedel och
åtgärder som underlättar invaliditeten efter ett olycksfall och
som inte ersätts från annat håll. Vi skall på förhand godkänna
kostnaderna.

Invaliditet till följd av olycksfallsskada

Läke- och tandskadekostnader

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader
för läkarvård och sjukhusvård samt för annan behandling och
hjälpmedel som läkare föreskriver för skadans läkning.
Vid tandskada lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga
kostnader för behandling som utförts av tandläkare. Behandling
och arvode skall på förhand ha godkänts av bolaget. För
nödvändig akutbehandling ersätts dock kostnad även om
bolagets godkännande inte hunnit inhämtas.
Tandskada på grund av tuggning eller bitning ingår inte.
Dödsfallsersättning

Dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan föranleder
den försäkrades död inom 3 år från olyckstillfället.
Även dödsfallsersättning, oavsett orsak ingår, för försäkrad
som vid skadetillfället inte fyllt 25 år.

Kläder, glasögon m m

Om olycksfallsskada har krävt läkar- eller tandläkarbehandling,
ersätts i samband med olycksfallet skadade personliga kläder,
cykel- eller ridhjälm, glasögon, hörapparat och andra vid
olycksfallet burna handikapphjälpmedel.
Skador i samband med idrottsövning

Efter det att försäkrad fyllt 16 år gäller inte försäkringen vid
olycksfallsskada som inträffar vid och har direkt samband med
deltagande i:
• boxning, brottning, judo, karate eller därmed jämförlig
idottsutövning • kapplöpning till häst • drakflygning eller
fallskärmshoppning • särskild anordnad hastighetstävling med
bobsleigh, rodel eller motordrivet fortskaffningsmedel eller
särskild anordnad träning härför.
Åtgärder vid skada

• Sök läkare eller tandläkare utan dröjsmål.
• Anmäl skadan till oss på telefon 035-15 10 00.
• Behov av taxi till och från arbetsplats eller skola p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan
taxiresor beställs, skall Länsförsäkringar Halland kontaktas
på telefon 035-15 10 00.

Halmstad Strandgatan 10, tfn 035-15 10 00 | Falkenberg Nygatan 37, tfn 0346-485 00 | Hyltebruk Storgatan 12, tfn 0345-186 00 | Kungsbacka Storgatan 8, tfn
0300-306 00 | Laholm Östertullsgatan 5, tfn 0430-794 00 | Varberg Östra Vallgatan 36, tfn 0340-66 68 00 | E-post info@LFhalland.se

LFhalland.se
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Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående
nedsättning av kroppsfunktion.
Ersättning betalas med så stor del av försäkringsbeloppet
som svarar mot invaliditetsgraden.
Med ekonomisk invaliditet förstås av olycksfallsskadan
föranledd bestående nedsättning med minst hälften av den
skadades arbetsförmåga.

