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Kollektiv olycksfallsförsäkring 

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

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Kollektiv olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada, dvs kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre 
händelse. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring. 

Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare. 

Vad ingår i försäkringen? 

Försäkringen gäller för olycksfallsskada varmed avses en kropps
skada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre 
händelse. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som upp
kommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting.  

Försäkrade är 

✓  anställda 

Försäkringen gäller för 

✓  vård, tandskade och resekostnader inom Norden 

✓  kostnader för kläder, glasögon och hjälpmedel i hela världen 

✓  invaliditets och dödsfallsersättning i hela världen 

Var gäller försäkringen? 

• försäkringen gäller inom Norden för skada som inträfat under 
den tid försäkringen är i kraft, och för kostnader som uppstår 
inom fem år från skadetillfället 

• försäkringen är i kraft dygnet runt 

Vad ingår inte i försäkringen? 

Ersättning gäller inte 

X   om den försäkrade vistas utanför Norden längre än 3 månader 

X  för sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar utan samband med 
ersättningsgillt olycksfall, och inte heller för åldersrelaterade 
förändringar 

X  vid medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada 

X  för skada som uppkommer i samband med utövande av täv
lingsverksamhet 

X  kroppsskada till följd av överansträngning, förslitning, t ex rygg
skott, diskbråck, lumbago, muskelbristning eller liknande 

X  skada som uppkommit genom användning av medicinska prepa
rat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte 
föranletts av olycksfallsskada som ersätts från denna försäkring 

X  för skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, 
virus eller smittämne 

X  för skada som uppkommit i samband med bruk av alkohol, 
sömnmedel eller narkotiska medel, såvida det inte visas att sam
band saknas mellan denna påverkan och personskadan 

Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker? 

Om inte annat avtalas utgör försäkringsbeloppet vid fullständig  

 medicinsk invaliditet 10 basbelopp 

 ekonomisk invaliditet 20 basbelopp 

Vid varje skadetillfälle är försäkringsgivarens ansvar begränsat till 
100 basbelopp. Denna begränsning gäller även om fera personer 
skadas samtidigt till följd av samma skadehändelse. För förlorad 
arbetsinkomst lämnas inte ersättning 

Försäkringen gäller utan självrisk 

Vilka är mina skyldigheter? 

• du måste anmäla inträfad skada så snart som möjligt 

• legitimerad läkare skall anlitas och läkarens föreskrifter omsorgs
fullt följas 

• överlämna originalkvitton på kostnader 

• följa försäkringsgivarens anvisningar 

När och hur ska jag betala? 

• premien betalas senast på förfallodagen 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är 
ett år 

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

Hur kan jag säga upp avtalet? 
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• 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 

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | Köpmansgatan 6, AX-22100 Mariehamn | Tel +358 18 27600 | info@alands.se | www.alands.se 

www.alands.se
mailto:info@alands.se
www.alands.se

