FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 510016-3.2

Försäkrad:

ÄNGELHOLMS KOMMUN 212000-0977

Koncern:

Ängelholm kommun

Försäkringsförmedlare:

Söderberg & Partners

Försäkringsperiod:

2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrisdatum:

2019-01-21
OLYCKSFALL

Försäkringsgrupp: / Olycksfall
Försäkringsomfaning

Omfaning

Antal

Försäkringen omfaar:
Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.
- Ersäning vid dödsfall p.g.a. olycksfall med 1 basbelopp.
- Ersäning vid dödsfall oavse orsak fr.o.m. 1 månads ålder
t.o.m. 25 års ålder.
- Ersäning för nödvändiga och skäliga kostnader även utom
Norden
- Medicinsk som ekonomisk invaliditet.
-Skadade personliga llhörigheter inklusive glasögon. Med
"personliga llhörigheter" avses inte mobiltelefon, iPad, iPod
eller annan liknande elektronisk utrustning.
- Skydd vid sveda och värk. Karensd är 30 dager
- Skydd för vanprydande ärr och annan kosmesk defekt.
Skydd för bestående värk, förlust av inre organ och
sinnesfunkon inkluderas inom ramen för medicinsk
invaliditet.
- Smia av HIV-virus och hepat, som drabbar försäkrad
under utbildning, prakk och arbetsmarknadspoliska
åtgärder m m. Försäkringsbeloppet 5 basbelopp, a
utbetalas som e engångsbelopp när skada har fastställts.
- Försäkringen är gilg t o m 1/9 det år som eleverna går ut
grund- respekve gymnasieskola.
- Försäkringen har inget undantag för:
"Farliga sporter/riskfylld verksamhet".
Sport eller idrosutövning
Skada i samband med alkohol eller narkokapåverkan avseende
grund- eller gymnasieskoleelever.
Försäkringen omfaar videre följende moment:
- Läkekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Resekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Kristerapi
- Tekniska hjälpmedel
- Rehabiliteringskostnader
Försäkringen omfaar olycksfallsskada enligt Högsta
domstolens tolkning av rekvisiten ofrivillig, plötslig och yre
händelse i NJA 2006 s. 53 (mål nr. T 563-03).
Med olycksfall jämställas kroppsskada som har orsakats av:
- solsng, värmeslag, fäsngbe, drunkning eller förfrysning
- vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yre händelse
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Försäkringen gällar utan övre åldersgräns.
Försäkringen reduceres inte pga ålder före fyllda 60 år. Eer
60 år reduceras försäkringsbeloppet med 5 procentenheter
per år.
Undantag i PS210 pkt. 5.2.e avseende skade vid akvt
deltagande i slagsmål utgår vid självförsvar.
Undantag i PS210 pkt. 5.1.g avseende skada på
passagerare når förare saknar förarbevis eller körkort utgår.
Gäller dock inte för förare.
Undantag i PS210 pkt. 5.1.h avseende skallskada vid
körning utan fastspänd och godkänd hjälm utgår för
passagerare. Gäller dock inte för förare.
Försäkrade under verksamhetsd. Årspremie 22,66 kr per
person

10706

- Samtliga elever i förskola, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna, utbildning i svenska för invandrare, fridshem och annan
pedagogisk verksamhet: 9 697 st.
Undergrupper;
- Barn i förskola : 2 205 st.
- Barn i familjedaghem: 34 stk.
- Elever GY friskola och annan kommun: 448 st.
- Elever i friskola GR: 134 st.
- Elever i kommunens grundskola: 4 816 st.
- Elever i kommunens gymnasieskola: 1 212 st.
- Elever i kommunal vuxenutbildning: 700 st.
- Elever i särvux: 20 st.
- Ungdomar Fridsgård: 300 st.
- Barn och ungdomar på sommarprakk anordnad av kommunen:
138 st.
- Resurscenter, inskrivna deltagare: 150 st.
- Övriga personer anlitade i av kommunen anordnad verksamhet:
70 st.
- Barn ll missbrukare, barngrupper: 10 st.
- Pojk/ﬂickgrupper, fältverksamhet: 38 st.
- Barn och ungdomar, kordsllsyn (fridsverksamhet): 21 st.
- Personer i arbetsträning: 50 st.
- Flykngar på arbetsprakk: 0 stk.
- Personer i daglig verksamhet, öppenvårdsinsatser: 100 st.
- Valarbetar under valdagen: 132 st
Försäkrade under held (dygnet runt). Årspremie 80,34 kr per
person

252

- Samtliga elever i grundsärskola och gymnasiesärskola: 70 st.
- Personer i Gruppboende, Härberget: 0 st.
- Ensamkommande ﬂykngbarn: 40 st.
- Ungdomsboende, Havregatan: 0 st.
- Barn och ungdomar, avser kordsvistelse: 45 st.
- Barn, ungdomar och vuxna i kontakamilj, familjehem: 85 st.
- Englamark, öppenvård missbruksbehandling: 12 st.
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Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

Försäkringen gäller
utan självrisk.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring
för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom
kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada
är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt
drabbats av genom en plötslig yre händelse
(e ufrån kommande våld mot kroppen). Denna
försäkring som kommunen tecknat gäller inte för
sjukdom.

A betala:

Totalpremie:

262 844,00

Belopp är avrundat ll närmaste hel krona.
Villkor:
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VIKTIG TILLÄGGSINFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSAVTALET
Bekräelse
Kontrollera försäkringsavtalet. Det är en bekräelse på avtalets innehåll. Om vi inte moar en anmälan om eventuella felakgheter anses avtalet
som godkänt.
Avtalsd
Försäkringsavtalen avser perioden 2017-08-01 t o m 2019-12-31 med rä för kommunen ll årsvis förlängning t o m 2021-12-31.
Premieutvecklingsgaran
Försäkringsavtalen inkluderar premieutvecklingsgaran under avtalsden. Med premieutvecklingsgaran avses en garan a premien inför
respekve försäkringsår kan höjas med maximalt 10 %.
Någon avisering om premiehöjning sker inte under avtalsperiodens första år.
Följande omständigheter omfaas inte av premieutvecklingsgarann:
- Förändringar i premieberäkningsunderlaget som t.ex. antalsuppgier, förändrad verksamhet eller liknande.
- Sedvanlig indexering.
- Normala undantag avseende aviseringar som leverantörer inte kontrollerar själv, som t.ex. myndighets pålaga eller väsentligt
fördyrade återförsäkringskostnader.
- E väsentligt förändrat skaderesultat
Förändring av premier och villkor under avtalsden
Ändringar av premiesatser och / eller villkor aviseras senast sex (6) månader innan årsförfallodagen. Om försäkringstagaren inte accepterar
ändringarna, upphör försäkringsavtalet a gälla vid kommande årsförfallodag.
Betalningsvillkor
Premiefaktura utställs för den juridiska personens respekve enheter och önskad fakturaadress. Betalningsfrist är 30 dagar neo från fakturans
ankomstdag ll försäkringstagaren.
Informaonsplikt
För försäkringsavtal som är ingå genom försäkringsmäklare är all informaon a betrakta som om den är given direkt ll/från försäkringstagaren.
Säkerhetsföreskrier
Vid bro mot en eller ﬂera av de säkerheöreskrier som är gjort gällande för försäkringen kan Protector reducera eller neka utbetalning av
ersäning.
Skadestask
Protector kommer a llhandahålla skadestask 1 gång per år inklusive genomgång av reserver
Nämndbehandling
Om det uppstår tvist mellan försäkringstagaren och Protector kan försäkringstagaren vända sig ll: a) Allmänna reklamaonsnämnden (ARN) b)
Försäkringsförbundets nämnd för rässkyddsfrågor c) Konsumenternas försäkringsbyrå d) Allmän domstol
Flyning av avtal under försäkringsden
Vid kollekvavtal och vid skadeförsäkringsavtal i anknytning ll näringsverksamhet har försäkringstagaren inte rä a säga upp försäkringen under
försäkringsden.
Skadeförebyggende insatser
Försäkringen ger möjligheten a llhandahålla stöd i kommunens skadeförebyggande arbete enligt 1 heldag/år avseende informaon/utbildning/
riskbesiktning.
Försäkringsbolag
Den här försäkringen är tecknad i:
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige
Tlf: 08-410 637 00
Epost: service@protectorforsakring.se
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