Det är viktigt att du
läser och sparar den
här informationen.

Kollektiv olycksfalls
försäkring för trygghet
i många olika situationer
För- och efterköpsinformation
För dig som arbetar med olika typer av tillfäl
liga evenemang, som mässor eller konserter,
kan det kännas extra tryggt om alla besökare
och kunder är olycksfallsförsäkrade om
något skulle hända. Du kan köpa vår kollek
tiva olycksfallsförsäkring för sådana evene
mang, men också för att ge ett ekonomiskt
grundskydd vid olycksfall för tillfälligt anlitade
medarbetare eller kunder i din verksamhet
eller för medlemmar i en förening. Det här är
en översiktlig information. Mer information
om försäkringen hittar du i försäkrings
beskedet när du köpt försäkringen och
i försäkringsvillkoren som finns på
lansforsakringar.se/halsa. Du kan också
ringa så skickar vi informationen till dig.
Kollektiv olycksfallsförsäkring
Kollektiv olycksfallsförsäkring köper du för
hela det kollektiv du vill försäkra. Försäkringen
kan omfatta från några få personer upp till
flera tusen och den kan anpassas till de flesta

situationer. Och du kan köpa den för en
kortare tid eller hela året.
Du väljer försäkringsbelopp för medicinsk
och ekonomisk invaliditet från 10 till 40 pris
basbelopp när du köper försäkringen. Försäk
ringsbeloppet vid invaliditet minskas med
fem procentenheter per år från 56 års ålder.
Utöver invaliditetsersättningen ger för
säkringen ersättning för följande:
• behandlings- och läkningstid.
• tandvårdskostnader i längst fem år
• skadade kläder och glasögon med
upp till ett halvt prisbasbelopp
• övriga merkostnader med upp till
tre prisbasbelopp
• kostnader för hjälpmedel vid invaliditet
med upp till ett prisbasbelopp
• psykologiskt stöd i krissituation med
upp till ett halvt prisbasbelopp.
• vanprydande ärr.
Dessutom betalas ersättning vid dödsfall
med ett prisbasbelopp.

Gemensamma bestämmelser
Några viktiga begränsningar
• Försäkringen lämnar inte ersättning för
kostnader som ersätts på annat sätt
enligt lag, konvention, författning,
kollektivavtal, annan försäkring (exempel
vis trafik- eller arbetsskadeförsäkring)
eller från kommun, landsting eller staten.
• Försäkringen gäller inte vid krig eller
krigsliknande politiska oroligheter, atom
kärnprocess eller terroristhandling. Läs
om ytterligare begränsningar i Villkor
Kollektiv Olycksfallsförsäkring.
Vem kan försäkras
Försäkringen kan köpas av företag eller
organisationer för det kollektiv som anges
i ansökan.
Vid köp av försäkringen eller utökning
av försäkringsskyddet fyller du i vår ansökan.
Vi behöver inte veta i förväg vilka personer
som ingår.
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När försäkringen börjar gälla
och när den upphör
Försäkringen börjar gälla dagen efter att vi
fått din fullständiga ansökan om vi kan god
känna den. Försäkringen upphör om avtalet
sägs upp och den ger inte rätt till efterskydd
eller fortsättningsförsäkring.
Om försäkringen inte betalas upphör
den att gälla 14 dagar efter det att vi har sagt
upp den.
Omfattning, avtalstid och pris
Det här är en översiktlig information. De full
ständiga villkoren finns på vår webbplats. Du
kan också ringa så skickar vi dem till dig.
Priset för försäkringen beror på vilken typ av
verksamhet som ska försäkras, under hur
lång tid försäkringen ska gälla och hur många
den ska gälla för. När du köpt försäkringen
framgår omfattning, avtalstid och pris av ditt
försäkringsbesked. Svensk lag tillämpas på
avtalen och tvister mellan parterna kan
prövas av allmän domstol. All kommunikation
sker på svenska.

av ditt engagemang inom länsförsäkrings
gruppen, teckna och fullgöra avtal, framställa
rättsliga anspråk och ge en god service. De
kan också användas för marknadsföring,
statistik, marknads- och kundanalyser och
för de andra ändamål som framgår av försäk
ringsvillkoren. Telefonsamtal med dig kan
spelas in för att dokumentera de uppgifter
du lämnar.
I första hand använder vi uppgifterna
inom länsförsäkringsgruppen, men vi kan
lämna ut dem till andra företag, föreningar
och organisationer som länsförsäkrings
gruppen samarbetar med, inom och utom
EU och EES-området, samt till myndigheter
om vi är skyldiga till det enligt lag.
Du har rätt att få information om de
personuppgifter vi behandlar om dig. Hör av
dig om något är felaktigt så rättar vi det. Vill
du inte att vi använder dina personuppgifter
för direktmarknadsföring kan du anmäla det
till oss.
Fullständig information om vår behandling
av dina personuppgifter finns i försäkrings
villkoren som du kan hitta på vår webbplats
lansforsakringar.se. Du kan även beställa dem
från oss.
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktie
bolag (publ) 106 50 Stockholm är person
uppgiftsansvariga.

Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon
uppgift som du har lämnat till oss förändras.
Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet
att få ersättning om något skulle hända.

Hit vänder du dig med frågor
Har du frågor om försäkringen kontaktar du
oss. Du kan också vända dig till Konsumenter
nas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se,
0200-22 58 00. Även den kommunala konsu
mentvägledaren kan ge råd och information.
Rådgivningen är kostnadsfri för dig.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som Länsförsäkringar
hämtar in om dig behandlas i enlighet med
bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL).
Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna
administrera försäkringen, ge en helhetsbild

Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller
hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis
beredda att ompröva det. Kontakta i första
hand den person du haft kontakt med eller
vår klagomålsansvariga.

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig
till Personförsäkringsnämnden med medicin
ska tvistefrågor, www.forsakringsnamnder.se,
08–522 787 20. Gäller tvisten andra frågor
kan du vända dig till Allmänna reklamations
nämnden, www.arn.se, 08–508 860 00.
Prövningen är kostnadsfri för dig.
Du kan även vända dig till domstol för att
få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader
kan oftast ersättas om du har en rättsskydds
försäkring. Du betalar då enbart självrisken.
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak
Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681,
106 50 Stockholm. Styrelsens säte är
Stockholm. Vi står under Finansinspek
tionens tillsyn.
Välkommen att kontakta oss
Varje företag och organisation är unikt och
behöver sin speciella lösning. Kontakta oss
för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte där vi
tillsammans ser över möjligheterna för dig att
få en bra försäkringslösning för ditt företag
eller din organisation.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.
Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00
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Pris och betalning
Priset för försäkringen beror på vilken typ av
verksamhet som ska försäkras, under hur
lång tid försäkringen ska gälla och hur många
den ska gälla för. Försäkringen betalas av
företaget eller organisationen som köper den.
Kontakta oss gärna för en offert.

