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

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen gäller för personskada som drabbar boende och besökare till boende och förtroendevald genom olycksfall. Försäkringen är en 
tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring. 

Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare. 

Vad ingår i försäkringen? 

Försäkringen gäller för 

 boende i försäkrad byggnad 

 behöriga besökare till boende 

 förtroendevalda för försäkrad byggnads förvaltning 

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som 
uppkommit genom olycksfall. Med olycksfall menas en personskada 
som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre hän-
delse. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit 
genom förfrysning, värmeslag eller solsting 

Var gäller försäkringen? 

• försäkringen gäller för skada som inträfar i försäkrad byggnad 
och dess allmänna utrymmen under försäkringstiden 

Vad ingår inte i försäkringen? 

Ersättning lämnas inte för skada som 

X   ersätts enligt Fastighetsförsäkring (SVFF) eller annan försäkring 

X   ersätts genom exempelvis lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) 
eller kollektivavtalsgrundad trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
(TFA, TFA-KL, PSA) eller motsvarande försäkring 

X   ersätts från annat håll enligt lag, författning eller konvention 

X   ersätts av den allmänna försäkringskassan i Sverige. Om den 
försäkrade inte är ansluten till den allmänna försäkringskassan 
utges ersättning endast i den omfattning som om denne varit 
ansluten till den allmänna försäkringskassan i Sverige 

X   de försäkrade tillfogar varandra 

X   den försäkrade tillfogas då denne varit påverkad av berusnings-, 
sömn eller narkotiska medel såvida denne inte kan visa att sam-
band saknas mellan påverkan och skadan 

X   uppstår i samband med att den försäkrade utför eller medverkar 
till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är strafbelagd 

X   uppstår då den försäkrade utan skälig anledning utsätter sig för 
risken att skadas 

Ersättning lämnas inte för 

X   hjälpmedel avsedda för idrottsutövning 

X   permissionsresor i samband med sjukhusvård 

X   andra besöksresor än besöksresor som har samband med vård-
och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning 

X   sveda och värk 

förlorad arbetsinkomst 

resor i samband med yrkesutövning Alands 
0 

FÖRSÄKRINGAR 

Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit genom 

X   smitta av bakterier eller virus 

X   användning av medicinska preparat, behandling eller undersök-
ning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av 
denna försäkring 

X   tandskada som uppkommit genom tuggning eller bitning 

Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker? 

 ersättningsskyldigheten är begränsad till 10 prisbasbelopp vid  
varje skadetillfälle samt 25 prisbasbelopp per försäkringsår om inte  
annat avtals. Försäkringen gäller utan självrisk. När skadebeloppet  
är lägre än 1% av ett prisbasbelopp lämnas ingen ersättning 

Vilka är mina skyldigheter? 

• du måste anmäla inträfad skada så snart som möjligt 

• du måste förse försäkringsgivaren med uppgifter som behövs för 
skaderegleringen 

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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Alands 
FÖRSÄKRINGAR 

• 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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