Försäkringsbesked för BRFs medlemsförsäkring

Gruppavtal 40801

Gäller från 1 januari 2012
Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringens utformning och omfattning.

Ingår i medlemsavgiften:
Olycksfallsförsäkring – heltid

Omfattning

(gäller dygnet runt)

Ersättning för:
- Läkekostnader (O1.a1)*
- Tandskadekostnader (O1.c2)
- Resekostnader (O1.d1)

Nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, behandling och
hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning samt resekostnader i samband
med vården och behandlingen. Gäller även för tandskador vid olycksfall.

Merkostnader (O1.m1)

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas
ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för
- nödvändiga och oundvikliga merkostnader till följd av olycksfallet under den akuta
sjukdomstiden – med högst 3,6 prisbasbelopp.

Sveda och värk (O2.a1)

Ersättning lämnas om olycksfallsskadan medfört sjukskrivning till minst 25 procent
under mer än 30 dagar under den akuta sjukdomstiden. Om skadan varit svår kan
ersättning lämnas oberoende av 30-dagarsregeln. Ersättning lämnas inte om
olycksfallsskadan ger rätt till sveda- och värkersättning från annat håll enligt lag eller
annan författning eller annan försäkring.

Krisförsäkring (O1.k)

Ersättning lämnas för behandlingskostnader hos psykolog/psykoterapeut, för högst
10 behandlingstillfällen. Behandlingen ska i förväg vara godkänd av Förenade Liv.
Försäkringen gäller endast i egenskap av privatperson.

Rehabiliteringskostnader och
handikapphjälpmedel (O1.r1)

Om olycksfallsskadan medfört behov av rehabilitering eller särskilda hjälpmedel
under försäkringstiden, lämnas ersättning för skäliga kostnader. Kostnaderna ska ha
uppkommit efter den akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av
Förenade Liv. Ersättning lämnas med sammanlagt högst 2 prisbasbelopp. Ersättning
lämnas inte vid arbetsskada, då gäller arbetsskadeförsäkringen.

Medicinsk invaliditet (O3.a1)

Ersättning lämnas när olycksfallet medfört bestående nedsättning av den fösäkrades
kroppsfunktion. Ersättningen lämnas i förhållande till invaliditetsgraden, upp till 10
prisbasbelopp. Om invaliditetsgraden är minst 50 procent, fördubblas ersättningen
upp till 20 prisbasbelopp.

Ekonomisk invaliditet (O3.b1)

Ersättning kan lämnas när olycksfallsskadan dels medfört en medicinsk
invaliditetsgrad på 8 procent, dels lett till bestående nedsättning av arbetsförmågan
med minst 50 procent och Försäkringskassan beviljat minst halv sjuk- eller
aktivitetsersättning. Tidsbegränsad sjukersättning ger inte rätt till ersättning.
Högsta ersättningen är 20 prisbasbelopp. Från och med 46 års ålder reduceras
försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år, till lägst 5 prisbasbelopp.
Ersättningen lämnas i förhållande till nedsättningen av arbetsförmågan.
Ersättning vid ekonomisk invaliditet ersätts inte efter den 1 januari 2010 om skadan
omfattas av Trafikskadelagen. Den som skadas i en trafikolycka får full kompensation
för inkomstförlust från trafikförsäkringen.

Dödsfall (O2.d1)

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet,
utbetalas 1 prisbasbelopp till dödsboet.

*Beteckningen inom parentes hänvisar till villkoren. År 2012 är 1 prisbasbelopp 44 000 kronor.
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Tillval:
För medlem som har valt förhöjd invaliditetsersättning
Invaliditetstillägg – heltid

Omfattning

(gäller dygnet runt)

Medicinsk invaliditet (O3.a1)

Ekonomisk invaliditet (O3.b1)

Ersättning lämnas när olycksfallet medfört bestående nedsättning av den fösäkrades
kroppsfunktion. Ersättningen lämnas i förhållande till invaliditetsgraden upp till 10 prisbasbelopp. Om invaliditetsgraden är minst 50 procent, fördubblas ersättningen upp till
20 prisbasbelopp.
Ersättning kan lämnas när olycksfallsskadan dels medfört en medicinsk invaliditetsgrad
på 8 procent, dels lett till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst
50 procent och Försäkringskassan beviljat minst halv sjuk- eller aktivitetsersättning.
Tidsbegränsad sjukersättning ger inte rätt till ersättning.
Högsta ersättningen är 20 prisbasbelopp. Från och med 46 års ålder reduceras
försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år, till lägst 5 prisbasbelopp.
Ersättningen lämnas i förhållande till nedsättningen av arbetsförmågan.
Ersättning vid ekonomisk invaliditet ersätts inte efter den 1 januari 2010 om skadan
omfattas av Trafikskadelagen. Den som skadas i en trafikolycka får full kompensation
för inkomstförlust från trafikförsäkringen.

Högsta invaliditetsersättning med tillval kan uppgå till 40 prisbasbelopp för medicinsk och
ekonomisk invaliditet.

Kortfattad beskrivning av försäkringen
Försäkringsbeskedet ger en översiktlig
beskrivning av försäkringarnas innehåll.
Fullständiga bestämmelser finns i avtalet om
gruppförsäkring och i Villkor för gruppförsäkring som du kan beställa från
Förenade Liv eller hämta på
www.forenadeliv.se/brf.
Det är villkoren och försäkringsavtalen som
ligger till grund för skaderegleringen. För
gruppavtalet och försäkringarna tillämpas
svensk lag.

enligt den försäkringen. Om ditt hälsotillstånd
försämras på grund av ett kroppsfel som inte
beror på olycksfallet, får du inte ersättning för
kostnader, sveda och värk eller invaliditet
som försämringen medför.
Försäkringen ersätter bara skäliga och
nödvändiga kostnader. Den ersätter inte
kostnader för privat vård/operation och
därmed sammanhängande vårdkostnader.

Följande definition av olycksfallsskada gäller
för samtliga olycksfallsförsäkringar.
En olycksfallsskada är en kroppsskada som
du drabbas av genom en oförutsedd plötslig
yttre händelse (ett utifrån kommande våld
mot kroppen).
En kroppsskada räknas inte som olycksfallsskada om du får den genom
- överansträngning
- smitta genom bakterier eller virus eller
intagande av smittad eller förgiftad mat
eller dryck
- användning av medicinska preparat,
ingrepp, behandling eller undersökning
som inte har föranletts av en olycksfallsskada som omfattas av denna
försäkring
- kärnexplosion eller radioaktiv strålning
(atomkärnreaktion) som har samband med
militär verksamhet som du deltar i
- frivilligt orsakad kroppsskada.
Har du tecknat en särskild patientförsäkring,
får du inte ersättning för kostnader i samband med skador som är ersättningsbara
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För olycksfallsförsäkring gäller även
begränsningar vid
- påverkan av droger m m
- flygning av avancerad art eller liknande.

Om du inte är nöjd

Allmänna upplysningar
Försäkringstid

Olycksfallsförsäkring

Om du vistas utomlands i mer än 12 månader eller vistas i ett område där det råder krig
eller politiska oroligheter, gäller försäkringen
med de begränsningar som anges i villkoren.

Försäkringen gäller så länge du är medlem
i Brandmännens Riksförbund (BRF).
Olycksfallsförsäkringen gäller längst till
utgången av den månad du fyller 65 år,
försäkringens slutålder.

Full arbetsför
Fullt arbetsför innebär att du:
– kan fullgöra ditt vanliga arbete utan
inskränkningar
– inte tar emot eller har rätt till ersättning som
har samband med egen sjukdom, olycksfall
och/eller funktionshinder, eller har vilande
sådan ersättning. För dig som har
lönebidragsanställning, på grund av sjukdom
beviljats ledighet för att prova annat arbete
eller av hälsoskäl har ett anpassat arbete
gäller vissa kvalifikationsregler – se
Gemensamma bestämmelser i villkoren.
Fortsättningsförsäkring
Kan tecknas om du har omfattats av försäkringen i minst 6 månader. För fullständiga
bestämmelser, se villkoren.

Missförstånd och oenigheter kan ofta klaras
upp på ett enkelt sätt. Ta därför först kontakt
med den som handlagt ärendet eller
handläggarens närmaste chef. Om vi ändå
inte skulle komma överens finns information i
villkoren om vart du kan vända dig.

Behandling av personuppgifter
Huvudansvarig för behandling av
personuppgifterna är Förenade Liv
Gruppförsäkring AB som har tecknat
försäkringsavtalet. Uppgifterna behandlas
med sekretess, i enlighet med Förenade Livs
etiska regler.
Vid felaktigheter i registrerade uppgifter
kontakta kundtjänst. Vid beställning av
utdrag ur Förenade Livs register skriv till:
Registerutdrag, Förenade Liv, H49, 106 60
Stockholm.

Försäkringsgivare
Förenade Liv Gruppförsäkring AB
106 60 Stockholm
Organisationsnummer 516401-6569

Begränsningar i försäkringens giltighet
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