Försäkringsgivare:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Mariehamn, Åland
FO nummer 0145082-0
Webb: www.alands.se

Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Överfallsförsäkring

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Överfallsförsäkringen täcker kostnader för personskada genom uppsåtligt våld. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företags
försäkring eller Fastighetsförsäkring.
Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringsbelopp för
överfallsersättning är vid varje skadetillfälle 5 basbelopp
tandskadeersättning är vid varje skadetillfälle 5 basbelopp

Den försäkrade är

invaliditetsersättning är vid varje skadetillfälle 10 basbelopp

försäkringstagaren

överfallsskada som leder till dödsfall lämnas ersättning med 1
basbelopp. Ersättningen utbetalas till dödsboet

dennes arbetstagare
Ersättning betalas för kostnader till följd av personskada genom
misshandel eller annat uppsåtligt våld. Kravet på fysiskt våld tilläm
pas inte vid sexualbrott

Försäkringen gäller utan självrisk. Skada värderas enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler

Vilka är mina skyldigheter?

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller
•

gäller för skada som inträffar under försäkringstiden inom Norden

•

du måste anmäla inträffad skada så snart som möjligt

•

du måste anmäla skadehändelsen till polisen och uppvisa
lagakraftvunnen dom eller, om gärningsmannen är okänd, en
slutförd förundersökning från polisen

Vad ingår inte i försäkringen?
När och hur ska jag betala?

Försäkringen gäller inte för skada som
de försäkrade tillfogat varandra

•

premien betalas senast på förfallodagen

saknar samband med den försäkrades tjänsteutövning

När börjar och slutar försäkringen gälla?

uppstår i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat
till uppsåtlig brottslig gärning
uppstått när den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för
risken att skadas

•

försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

den försäkrade tillfogats när han varit påverkad av alkohol eller
andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel,
såvida han inte kan visa att samband saknas mellan denna påver
kan och skadan

•

tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

kan ersättas av annan försäkring, såsom t ex kollektivavtals
grundad trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
ersättning lämnas i form av överfallsersättning, tandskade
ersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Vid varje
skadetillfälle är den sammanlagda ersättningen för dessa moment
begränsad till 1 000 000 sek, även om flera personer som om
fattas av försäkringen skadas

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

•

försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

•

försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden

•

vi kan säga upp försäkringen om
•

du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

du inte har betalat premien i tid
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