Försäkringsbrev 2020
Kollektiv olycksfallsförsäkring
Försäkringsnummer

2020 1023

Försäkringstagare

Järfälla kommun

Orgnr

2120000043

Utfärdat

2019-12-02

Försäkringsperiod

2020-01-01 - 2020-12-31

Årsförfallodag

1 januari

Premie

Se separat faktura

Allmän information

Prisbasbelopp (pbb) = SEK 47 300 per 1 januari 2020
Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges
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Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar och andra grupper
inom kommunen. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid
skadereglering.
En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig
yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Allmänt
Villkor
Självrisk
Prisbasbelopp 2020
Vem försäkringen gäller för
Var försäkringen gäller

När försäkringen gäller

SRF 80:7, Kollektiv olycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller utan självrisk
SEK 47 300 per 1 januari 2020

Försäkringen gäller för de grupper som anges i försäkringsbrevet
Försäkringen gäller i Sverige samt även vid vistelse i annat land i
längst 60 dagar vid verksamhet anordnad av kommunen (skolresa/
praktik mm). *Kostnader till följd av olycksfall utanför Sverige ersätts
inte.
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under
försäkringstiden

*Vid resa utanför Sverige behövs alltid en separat reseförsäkring som även bör gälla för kostnader
för olycksfall och sjukdom utomlands samt för hemtransport.

Skadeanmälan
Skadeanmälan görs direkt online på SRF's hemsida:
www.srfab.net
SRF
Box 16250
103 24 Stockholm
e-post: skador@srfab.net
Tfn 08-412 97 40
Vårdnadshavaren gör skadeanmälan för barn och ungdomar under 18 år.
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Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
Spara alla kvitton.
Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska
skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan. Efter
bekräftelse från skaderegleringsbolaget kan beställning av taxiresor göras.

Försäkrade grupper

Försäkringen gäller under

Försäkringen gäller för person som är inskriven i verksamhet i kommunens regi.

Barn och ungdomar (se förklaring nedan)
Förskola och förskoleklass
Grundskola
Gymnasier
Kompletterande utbildning
Annan pedagogisk verksamhet

Heltid
Heltid
Heltid
Heltid
Verksamhetstid

Barn och ungdomar, från annan kommun (se förklaring nedan)
Förskola och förskoleklass
Grundskola
Gymnasier
Kompletterande utbildning
Annan pedagogisk verksamhet

Verksamhetstid
Verksamhetstid
Verksamhetstid
Verksamhetstid
Verksamhetstid

Personer med myndighetsbeslut (se förklaring nedan)
Personer i verksamhet
Personer i särskilt boende

Verksamhetstid
Heltid

Övriga (se förklaring nedan)
Personer i kommunal vuxenutbildning
Flyktingar och asylsökanden
Personer i ungdomstjänst
Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Personer i annan av kommunen arrangerad verksamhet

Verksamhetstid
Heltid
Verksamhetstid
Verksamhetstid
Verksamhetstid
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Verksamhetstid
Den tid den försäkrade deltar i försäkrad verksamhet, samt direktfärd till och från denna.
Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, lektion och rast eller motsvarande samt resa direkt
till och från denna verksamhet. Försäkringen gäller även i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom
PRAO, APU och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på
arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök,
skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.
Heltid
Dygnet runt, även under fritid och lov.

Förklaring till försäkrade grupper
Barn och ungdomar
Grupperna följer Skolverkets definition av det svenska utbildningssystemet. Vi använder
”skolverksamhet” som samlingsbegrepp för alla dessa kategorier.
Folkbokförda barn omfattas oberoende av om de går i skolverksamhet inom eller utanför
kommunen.
För både folkbokförda och barn som kommer från annan kommun omfattas alla typer av
verksamheter, oberoende av om dessa är i kommunal eller fristående regi.
För barn som kommer från annan kommun gäller att de ska vara inskrivna i skolverksamhet.
Med ”annan pedagogisk verksamhet” avses enligt skolverket pedagogisk omsorg, omsorg på
obekväm tid, öppen förskola samt öppen fritidsverksamhet.
Med ”kompletterande utbildning” avses enligt skolverket t ex konstnärliga utbildningar, estetiska
utbildningar och annan yrkesutbildning.
I ”grundskola” inkluderas specialskola och grundsärskola.
I ”gymnasier” inkluderas gymnasiesärskola.
Barn under 1 år som faktiskt är inskrivna och deltar i en förskola kommer att ha försäkring för
verksamhetstiden.
Person i verksamhet utanför hemkommunen, där båda kommunerna ingår i SRF, omfattas endast
av en försäkring
Personer med myndighetsbeslut
Detta avser alla personer i kommunen där ett beslut har fattats inom ramarna för SOL, LSS, LVM
och LVU.
Sådana personer omfattas i den utsträckning som de antingen genom beslutet deltar i någon
form av organiserad verksamhet avseende stöd, assistans, rehab eller liknande, samt i alla fall
där ett särskilt anpassat boende ska utnyttjas. För personer med myndighetsbeslut som bor i
särskilt boende av någon sort så kommer försäkringen alltid att vara på heltid, för övriga på
verksamhetstid.
En person som enligt myndighetsbeslutet endast erhåller ett ekonomiskt bistånd enligt
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SOL omfattas inte automatiskt. T ex så innebär ett beslut om hemtjänst inte att personen får ett
olycksfallsskydd om de på egen hand ramlar och skadar sig. Om de däremot får hjälp av
hemtjänsten med att duscha eller gå på en promenad så omfattas de om något
händer under själva aktiviteten.
Övriga
Personer i kommunal vuxenutbildning
Inkluderar komvux, SFI samt särskild utbildning för vuxna.
Flyktingar och asylsökanden
Här ingår endast de personer där kommunen övertagit ansvaret från Migrationsverket eller där
rättsbilden är osäker, som t ex ensamkommande och gömda flyktingbarn.
Personer i arbetsmarknadsåtgärder
Följer samma princip som för personer med myndighetsbeslut, d v s det ska vara en verksamhet
som kommunen eller extern anordnare arrangerar och där det finns beslut på att personen ska
delta i aktiviteten.
Personer i annan av kommunen arrangerad verksamhet
När kommunen anordnar verksamheten med eller utan personal närvarande.
Här ingår bl a sommarlovsentreprenörer, tolkar, skallgångspersonal,
grannstödsinsatser, väntjänst, volontärer,
frivilliga i övningar med civilförsvaret/räddningstjänsten.

Omfattning
Högsta ersättningsbelopp per försäkrad, SEK. Se fullständig villkorstext i SRF 80:7
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Läkekostnader
Tandskadekostnader
Resekostnader
Merkostnader
Personliga tillhörigheter
Rehabiliteringskostnader
Vid medicinsk invaliditetsgrad t o m 50%
Vid medicinsk invaliditetsgrad över 50%
Vid ekonomisk invaliditetsgrad över 50%
Hjälpmedel vid invaliditet
Ersättning vid dödsfall
Dödsfall oavsett orsak för personer upp till 20 år
Sveda och värk
Vanprydande ärr
Kristerapi
HIV och hepatit
Lyte och stdigvarande men
Ersättning vid sjukhusvård upp till 20 års ålder

Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
1 pbb
0,25 pbb
Nödvändiga och skäliga kostnader
15 pbb
30 pbb
30 pbb
1 pbb
1 pbb
1 pbb
Enl tabell
Enl tabell
Maximalt 10 behandlingstillfällen
5 pbb
Enl tabell
100kr/dag
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Säkerhetsföreskrifter
För att försäkringen ska gälla fullt ut krävs att i försäkringsvillkoret angivna säkerhetsföreskrifter följs. Om
säkerhetsföreskrifterna ej till fullo följts, kan försäkringsersättningen minskas eller utebli.

Information om personuppgifter
I villkoret finns information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Premie
Enligt faktura.
Det åligger försäkringstagaren att meddela försäkringsgivaren sådana förändringar som påverkar
premien eller omfattningen av försäkringen. Försummelse att meddela sådana ändringar kan
medföra begränsningar av försäkringsomfattningen.
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