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1 Allmänna villkor Olycksfallsförsäkring
1.1

Inledning

Försäkringsvillkoren beskriver de
försäkringsprodukter som kan tecknas.
Försäkringsvillkoren beskriver även de enskilda
försäkringarnas innehåll, anslutningskrav,
ikraftträdande, upphörande samt premier.
Försäkringsvillkoren är indelade i:
• Allmänna villkor samt
• Produktvillkor.
Försäkringsgivare för försäkringen är Generali
PanEurope Limited (Generali) som företräds av Euro
Accident Health & Care Insurance AB (Euro Accident).
Försäkringsgivaren, Generali, är det försäkringsbolag
som ingått försäkringsavtalet och därmed bär
försäkringsrisken.
Euro Accident är ett oberoende
försäkringsförmedlingsföretag som förmedlar
Generalis produkter samt administrerar och fullgör
övriga serviceåtaganden enligt försäkringsavtalet.

1.2

Definitioner

Basbelopp - se prisbasbelopp
Försäkrad
Den person på vars liv eller hälsa en försäkring gäller.
Försäkringsberättigad grupp
Bestämd grupp av personer som enligt ett gruppavtal
har rätt att ansluta sig till gruppförsäkring.
Försäkringstagare
Gruppmedlem som, enligt försäkringsavtalslagen
(2005:104), anses ha ingått avtal om försäkring med
Euro Accident. Varje försäkrad, betraktas som
försäkringstagare när det gäller till exempel rätt till
försäkringsersättning och rätt att insätta
förmånstagare.
Grupp
Företag eller organisation, som har träffat gruppavtal
med Euro Accident/Generali.

Olycksfallsskada
Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den
försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och
oförutsedd händelse som uppstår vid en identifierbar
tidpunkt och plats.
Prisbasbelopp
Ett av regeringen fastställt belopp som ska spegla
den allmänna prisutvecklingen i landet.
Försäkringskassan använder beloppet bland annat för
att fastställa taket i sjukförsäkringen.
Sjukdom
Med sjukdom avses en, under försäkringstiden, av
läkare konstaterad, fysisk eller psykisk, försämring av
hälsotillståndet som inte är att betrakta som
olycksfallsskada enligt dessa villkor. Sjukdomen
anses ha inträffat den dag försämringen
konstaterades av läkare. Med sjukdom avses inte
frivilligt orsakad kroppsskada.

1.3

Vilka är försäkrade

Ungdomsförsäkringen:
Försäkringen omfattar alla ungdomar, inom
föreningar anslutna till Sveriges Amerikanska
Fotbollsförbund, som ej fyllt 18 år under
licensperioden.
Licensförsäkringen:
Varje senior licensieras från och med det år de fyller
18 år under licensperioden. Försäkrade är de spelare
som betalt licensavgift och som dessutom anmälts
som licenstagare till Sveriges Amerikanska
Fotbollsförbund.

1.4

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar
under deltagande i av Sveriges Amerikanska
Fotbollsförbund, dess distriktsförbund eller förening
anordnad tävling och organiserad träning, samt under
direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet
sker på annan ort än hemorten (även utomlands)
gäller försäkringen också under resor och vistelse i
samband med denna.

1.5

Försäkringens giltighetstid

Gruppavtal
Avtal som ingås mellan en grupp och Euro
Accident/Generali om försäkring för gruppens
medlemmar. Gruppavtalet innehåller bestämmelser
om gruppens sammansättning, vilka försäkringar som
erbjuds gruppens medlemmar, gruppavtalets
ikraftträdande och giltighetstid samt förlängning och
uppsägning av gruppavtalet.

Försäkringen gäller från den dag medlemsförening
eller enskild spelare erlagt premie för aktuell
försäkring och gäller under innevarande
försäkringsperiod under förutsättning att
försäkringsavtalet mellan Generali PanEurope Ltd
genom Euro Accident Health & Care Insurance AB och
Amerikanska Fotbollsförbund är giltigt. I annat fall
gäller försäkringen till försäkringsavtalets sista dag.

Gruppföreträdare
Den som enligt överenskommelse mellan Euro
Accident/Generali och gruppen företräder gruppen
eller dess medlemmar i kontakten med
försäkringsgivaren och/eller Euro Accident.

Försäkringen förnyas årligen genom erläggande av ny
premie.

Gruppmedlem
Person som tillhör den grupp som bestäms av
gruppavtalet och kan försäkras enligt gruppavtalet.

1.6

Oriktig eller ofullständig uppgift

Om någon uppgift, som försäkringstagaren eller den
försäkrade lämnat, är oriktig eller ofullständig gäller
vad som för sådant fall stadgas i
försäkringsavtalslagen (2005:104).
Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter, om
förhållanden som är av betydelse för bedömning av
försäkringsrisken har lämnats kan det medföra att

Euro Accident Health & Care Insurance AB
Bäckgatan 16, SE-352 31 Växjö, tel +46 470 729 850, fax +46 470 729 740,
Svärdvägen 5, SE-182 33 Danderyd, tel +46 8545 019 70, fax +46 8545 019 75
info@euroaccident.com, www.euroaccident.com, styrelsens säte: Växjö, organisationsnummer: 556551-4766

3

Sveriges Amerikanska Fotbollsförbund Gruppförsäkring Euro Accident/Generali

försäkringen sägs upp eller ändras och att rätten till
försäkringsersättning helt eller delvis bortfaller samt
att försäkringsgivaren blir fri från ansvar för
inträffade skadefall.
1.6.1

Uppsåt och grov oaktsamhet

Har den försäkrade genom uppsåt eller grov
oaktsamhet framkallat ett skadefall eller förvärrat
dess följder kan ersättningen sättas ned i enlighet
med försäkringsavtalslagen (2005:104) och
försäkringsgivaren bli fri från ansvar.

1.7

Åtgärder för utbetalning

Försäkringsfall som kan ge rätt till ersättning, ska
snarast möjligt anmälas till Euro Accident Health &
Care Insurance AB (EA).
Blanketter kan rekvireras från EA.
De handlingar och övriga upplysningar som
försäkringsgivaren anser vara av betydelse för
bedömningen av rätten till ersättning och
försäkringsgivarens ansvarighet ska anskaffas och
insändas utan kostnad för försäkringsgivaren.
Om Euro Accident så begär, ska medgivande lämnas
till försäkringsgivaren eller de företag som Euro
Accident anlitar för medicinsk riskbedömning eller
skadereglering, att för bedömning av
försäkringsgivarens ansvarighet inhämta
upplysningar, journaler, intyg med mera från läkare
eller annan sjukvårdspersonal, sjukhus eller annan
sjukvårdsinrättning, Försäkringskassan eller annan
försäkringsinrättning.
En förutsättning för rätt till ersättning vid
olycksfallsskada är att den försäkrade:
• snarast anlitar läkare,
• iakttar läkarens föreskrifter samt
• i övrigt följer försäkringsgivarens eller Euro
Accidents föreskrifter.
Om försäkringsgivaren begär det, ska den försäkrade
inställa sig för undersökning hos särskilt anvisad
läkare. Sådan undersökning bekostas av
försäkringsgivaren.
Vid dödsfall ska de efterlevande sända in
dödsfallsanmälan och dödsfallsintyg.

1.8

Tidpunkt för utbetalning och
räntebestämmelser
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Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på
händelser under punkt 1.10.

1.9

Juridiskt ombud

Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av
försäkringen.

1.10 Force Majeure
Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå
om bedömning av rätten till försäkring,
skadeutredning eller betalning av ersättning fördröjs
eller omöjliggörs på grund av krig, krigsliknande
händelser, inbördeskrig, revolution, uppror, på grund
av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller
liknande händelse eller på grund av naturkatastrof.

1.11 Undantag avseende krig, terrorism
och massförstörelse
Försäkringarna gäller inte för försäkringsfall som helt
eller delvis, direkt eller indirekt, orsakats av, eller är
en följd av, eller som förvärrats av:
• krig, fientligheter eller krigsliknande handling
(oavsett om krig har förklarats eller inte),
• invasion,
• fientlig handling som utförs av person av annan
nationalitet än den försäkrades eller fientlig
handling av annat land än det land i vilket
handlingen äger rum,
• inbördeskrig,
• upplopp,
• uppror,
• revolt,
• revolution,
• störtande av legalt instiftad regering,
• civilt upplopp som antar proportioner liknande
revolt eller som resulterar i revolt,
• militärt övertagande eller tillskansad makt,
• explosion av vapen som används i krig,
• användande av kärn-, kemiska eller biologiska
massförstörelsevapen hur dessa än sprids eller
kombineras,
• mord eller angrepp som utom allt tvivel är
begånget av främmande makt oavsett om krig har
förklarats mot nationen eller inte,
• terroristhandling.
Med terroristhandling avser handling genomförd av
en person, eller grupp av personer med politiska,
religiösa ideologiska eller liknande syften med avsikt
att påverka regeringar eller att försätta allmänheten
eller delar av allmänheten i fara.

Utbetalning ska ske senast en månad efter att rätt till
ersättning uppkommit och Euro Accident mottagit
upplysningar, journaler, intyg med mera från läkare
eller annan sjukvårdspersonal, sjukhus eller annan
sjukvårdsinrättning, Försäkringskassan eller annan
försäkringsinrättning samt att den som begär
utbetalning:
• fullgjort de åtgärder som angivits för utbetalning,
• lagt fram den utredning som skäligen kan begäras
för att fastställa försäkringsgivarens
ersättningsskyldighet samt
• meddelat till vem utbetalning ska göras.

Terroristhandling kan inkludera men inte begränsas
till det faktiska användandet av makt eller våld eller
hot om sådant. Förövarna kan antingen agera
individuellt eller på uppdrag av eller i samarbete med
annan organisation eller regering.

Sker utbetalning senare, betalas dröjsmålsränta
enligt räntelagen. Härutöver ansvarar Euro Accident
eller försäkringsgivaren inte för förlust som kan
uppstå om utredning, rörande skadefall eller
utbetalning, fördröjs.

Med användande av kemiska massförstörelsevapen
avses avgivande, avlossande, spridande,
utsläppande, läckande av fast, flytande eller
gasformig materia som kan orsaka arbetsoförmåga,
invaliditet eller dödsfall hos djur eller människor.

Med användande av kärnmassförstörelsevapen avses
explosivt kärnvapen eller anordning eller avgivande,
avlossande, spridande, utsläppande, läckande av
klyvbar materia som sprider radioaktivitet tillräckligt
för att orsaka arbetsoförmåga, invaliditet eller
dödsfall hos djur eller människor.
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Med användande av biologiska massförstörelsevapen
avses avgivande, avlossande, spridande,
utsläppande, läckande av sjukdomsalstrande
mikroorganism och/eller biologiskt framtaget toxin,
inkluderande genetiskt modifierade organismer eller
toxin som är syntetiskt framtaget och som kan orsaka
arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall hos djur
eller människor.
Försäkringarna undantar dessutom varje åtgärd som
vidtas för att kontrollera, förhindra eller kuva en eller
flera av handlingarna enligt ovan.
I händelse av att någon del att detta undantag är
utan laga kraft eller som inte är genomförbart ska allt
i övrigt förbli oförändrat.

1.12 Atomkärnprocess
Försäkringen gäller inte vid sjukdom eller
olycksfallsskada som direkt eller indirekt orsakats av
atomkärnprocess.

1.13 Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till Euro Accident
kommer att behandlas av Euro Accident och av
Generali i egenskap av försäkringsgivare, för
fullgörande av ingångna avtal eller skyldigheter som
föreligger enligt lag eller andra författningar.
Uppgifterna kan även komma att användas för
marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera
tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna
komma att användas för att informera om Euro
Accidents tjänster och produkter.
Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att
utlämnas till andra företag som Euro Accident
samarbetar med såväl inom som utom EU- och EESområdet.
Euro Accident kan komma att spela in eller på annat
sätt dokumentera den enskildes kommunikation med
företaget.
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje
registrerad person rätt att få information om och
rättelse av de personuppgifter som registrerats.
Sådan begäran ska framställas skriftligen till Euro
Accident.
Personuppgiftsansvarig är: Euro Accident Health &
Care Insurance AB, Bäckgatan 16, 352 31 Växjö.

1.14 Prövning av beslut i
försäkringsärende
Om den försäkrade är missnöjd med Euro Accidents
beslut i skadeärenden ska i första hand omprövning
av beslutet begäras hos Euro Accident. Begäran ska
sändas till den handläggare som beslutat i ärendet.
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Euro Accident har anmält särskild klagomålsansvarig
till Finansinspektionen.
Är den försäkrade trots detta missnöjd kan den
försäkrade vända sig till:
• Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm,
Telefon: 08-555 017 00,
Besöksadress: Teknologgatan 8 C, Stockholm.
ARN prövar inte ärenden som rör medicinska frågor,
där särskild medicinsk kunskap krävs.
Sådana ärenden prövas istället av:
• Personförsäkringsnämnden (PFN)
Box 24067, 104 50 Stockholm,
Telefon: 08-522 787 20.
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
För kostnadsfri rådgivning kontakta:
• Konsumenternas försäkringsbyrå (KFB)
Box 24215, 104 51 Stockholm,
Telefon: 08-22 58 00,
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm.
Tvist med anledning av försäkringsavtalet prövas av
svensk domstol, i första hand vid tingsrätt, och med
tillämpning av svensk lag. Kostnad för juridiskt
ombud ersätts inte av försäkringen.

1.15 Skadeanmälningsregister
Euro Accident äger rätt att, i ett för
försäkringsbranschen gemensamt
skadeanmälningsregister (GSR), registrera anmälda
skador uppkomna i denna försäkring. Registret
används endast i samband med skadereglering.
Personuppgiftsansvarig för GSR är
Försäkringsförbundet, Karlavägen 108, Box 24043,
104 50 Stockholm.

1.16 Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Generali PanEurope Limited.
Styrelsens säte: Dublin, Irland.
Adress: Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co.
Meath, Irland.
Generali PanEurope Limited är registrerat i Irland
(reg. nr 311420) och är licensierat av the Irish
Financial Regulator.
Generali PanEurope Limited är en del av Generali
Group.

1.17 Försäkringsförmedlare
Försäkringsförmedlare är Euro Accident Health & Care
Insurance AB. Organisationsnummer: 556551-4766.
Styrelsens säte: Växjö, Sverige.
Euro Accident är registrerad försäkringsförmedlare
och står under Finansinspektionens tillsyn.
Ansvarsförsäkring: If skadeförsäkring AB,
försäkringsnummer: N000760-2097-01
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2 Produktvillkor Olycksfallsförsäkring
2.1

Giltighet

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar
under deltagande i av Sveriges Amerikanska
Fotbollsförbund, dess distriktsförbund eller förening
anordnad tävling och organiserad träning, samt under
direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet
sker på annan ort än hemorten (även utomlands)
gäller försäkringen också under resor och vistelse i
samband med denna.
En olycksfallsskada är den kroppsskada som den
försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och
oförutsedd händelse som uppstår vid en identifierbar
tidpunkt och plats.
Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund
av förfrysning, värmeslag eller solsting, samt
borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett.
Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den
visar sig. Samband mellan kroppsskada och någon av
de ovan angivna orsakerna till skadevållande ska
anses föreligga, om övervägande skäl talar för det.
Den som gör anspråk på ersättning ska kunna styrka
att en olycksfallsskada inträffat. Den dag sådan skada
visade sig anses då vara tidpunkten för
olycksfallsskadan.
Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som
uppkommit genom
• överansträngning, sjukliga förändringar eller
ensidig rörelse (förslitningsskada),
• smitta genom bakterier eller virus, ej heller smitta
eller förgiftning genom intagande av mat eller
dryck,
• användning av medicinska preparat, ingrepp,
behandling eller undersökning som inte föranletts
av olycksfallsskada som omfattas av denna
försäkring,
• kärnexplosion eller radioaktiv strålning
(atomkärnreaktion) som har samband med militär
verksamhet i vilken den försäkrade deltar,
• påverkan av alkohol och droger,
• graviditet, förlossning och/eller följder därav.

2.2

Försäkringen ersätter

Kostnader:
• Läkekostnader,
• Resekostnader,
• Tandskadekostnader,
• Hjälpmedelskostnader,
• Skadade idrottskläder och glasögon,
• Sönderklippta kläder i samband med vård.
Invaliditet:
• Medicinsk invaliditet,
• Värdesäkring.
Ersättning vid dödsfall
Läke- och resekostnader utomlands
Försäkringen lämnar ersättning endast för kostnader
och invaliditet till följd av olycksfallsskadan.

Om den försäkrades hälsotillstånd försämrats,
beroende på ett kroppsfel som antingen redan fanns
vid olycksfallsskadan eller som tillstött senare utan
samband med olycksfallsskadan, lämnas ingen
ersättning för de kostnader och den invaliditet som
försämringen medfört.
Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring, lyte
och men.

2.3

Ersättning för kostnader

Kostnader ska styrkas med originalkvitton och/eller
med intyg om utbetald ersättning från
vårdgivare/landsting.
2.3.1

Läkekostnader

Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig
läkarvård, sjukhusvård, behandlings- och hjälpmedel
som läkare föreskrivit för skadans läkning.
Vid sjukhusvård eller behandling i Sverige lämnas
ersättning endast om vården eller behandlingen ges
inom den offentliga vården. Ersättning lämnas endast
upp till högkostnadsskyddet.
Finns remiss till sjukgymnast men den försäkrade
väljer annan behandling, ersätts denna med vad som
motsvarar patientavgiften vid sjukgymnastik i
offentlig vård.
För vård eller behandling utomlands lämnas
ersättning endast om olycksfallsskadan inträffat
utomlands.
Privat operation i Sverige eller utomlands och därmed
sammanhängande vårdkostnader ersätts inte.
Ersättning för läkekostnader lämnas längst i tre år
från skadetillfället. Om olycksfallsskadan medför
invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom tre
år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker.
Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning
utbetalats.
2.3.2

Resekostnader

Ersättning lämnas för resekostnader i samband med
vård och behandling som läkare föreskrivit för
skadans läkning.
Måste särskilt transportmedel anlitas för att den
försäkrade ska kunna utföra ordinarie yrkesarbete,
skol- eller arbetsmarknadsutbildning, lämnas
ersättning för skäliga merkostnader för resor mellan
fast bostad och arbetsplatsen eller skolan. För barn
inskrivna i svensk grundskola, ska i första hand
skolans försäkring ersätta kostnaderna. Merkostnader
för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats
ska i första hand ersättas av arbetsgivaren eller
Försäkringskassan.
Ersättning lämnas för det billigaste färdsätt som
hälsotillståndet medger. Behovet måste styrkas av
läkare. Ersättning för resa med egen bil, till och från
vård och behandling, ersätts enligt Skatteverkets
normer.
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Ersättning för resekostnader lämnas i längst tre år
från skadetillfället. Om olycksfallsskadan medför
invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom tre
år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker.
Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning
utbetalats.
2.3.3

Behandlingskostnader för tandskador

Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig
behandling av tandskada vid olycksfallsskada. Med
tandskada menas även skada på tandprotes som var
på plats i munnen vid olycksfallsskadan. Behandling
och kostnader ska i förväg godkännas av EA. Skälig
kostnad för akut behandling ersätts dock även om
godkännande inte hunnit inhämtas.
Försäkringsersättning utgår ej vid tandskada till följd
av tuggning eller bitning.
Tandbehandling i Sverige ersätts endast om
behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen.
Implantatbehandling som inte omfattas av
tandvårdsförsäkringen ersätts inte. Skador på
implantat ersätts endast om behandlingen omfattas
av tandvårdsförsäkringen.
För behandling utomlands lämnas ersättning endast
om olycksfallsskadan inträffat utomlands.
Ersättning lämnas för behandling inom fem år från
skadetillfället. Behöver behandling uppskjutas till
senare tidpunkt på grund av den försäkrades ålder,
därför att den försäkrades samtliga tänder inte är
färdigutvecklade, ersätts den uppskjutna
behandlingen om den genomförs före fyllda 25 år.
Har försäkringen lämnat ersättning för en
slutbehandling av tandskadan lämnar försäkringen
inte ytterligare ersättning. Ersättning kan dock
lämnas om försämring inträtt som ej var förutsägbar
vid slutbehandlingen och beror på olycksfallsskadan.
Tandskadekostnader ersätts med högst 60% av 1
basbelopp.
2.3.4

Hjälpmedelskostnader

Medför olycksfallsskada behov av särskilda
hjälpmedel, ersätts skäliga kostnader för detta.
Kostnaderna ska ha uppkommit efter den akuta
behandlingstiden och på förhand godkänts av Euro
Accident.
Ersättning kan lämnas för kostnaderna för:
•

hjälpmedel avsedda att öka rörelseförmågan och
minska en eventuell framtida invaliditet. Har
försäkringen lämnat ersättning för en
funktionsinskränkning, medicinsk eller ekonomisk
invaliditet, kan försäkringen inte samtidigt lämna
ersättning för ett hjälpmedel som ska lindra den
redan ersatta funktionsinskränkningen,

För varje skadefall lämnas ersättning med
sammanlagt högst 2 basbelopp.
2.3.5

Skadade idrottskläder och glasögon

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste
behandlas av legitimerad läkare lämnas ersättning för
skadade idrottskläder (dock inte idrottsskor) och
glasögon som den försäkrade burit vid skadetillfället.
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Vid beräkning av ersättningens storlek utgår Euro
Accident från vad det kostar att i allmän handel köpa
ny likvärdig egendom. Från den kostnaden görs
åldersavdrag i procent enligt av Euro Accident
fastställd ”Tabell för åldersavdrag”.
För nyare egendom (kläder mindre än ett år,
glasögon mindre än två år) görs inget ålderavdrag
om ny egendom återanskaffas inom sex månader
från skadetillfället. Om återanskaffning inte sker blir
avdraget 30 procent.
Har Euro Accident betalat ut skadeersättning för köp
av likvärdig egendom för skadan övertar Euro
Accident äganderätten för den skadade egendomen.
Ersättning lämnas för den del av kostnaden som
överstiger tre procent av ett basbelopp. Högsta
ersättning motsvarar 30 procent av 1 basbelopp.
2.3.6

Sönderklippta kläder i samband med
vård

Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för
kläder som sjukvårdspersonal klippt sönder i
samband med olycksfallsskada.
Högsta ersättning är 15 procent av 1 basbelopp.
Vid värdering av sönderklippta kläder utgår Euro
Accident från vad det kostar att i allmän handel köpa
ny likvärdig egendom. Från den kostnaden görs
åldersavdrag i procent enligt av Euro Accident
fastställd ”Tabell för åldersavdrag”.
För nyare kläder( mindre än ett år) görs inget
ålderavdrag om nya kläder återanskaffas inom sex
månader från skadetillfället. Om återanskaffning inte
sker blir avdraget 30 procent.
Har Euro Accident betalat ut skadeersättning för köp
av likvärdig egendom för skadan övertar Euro
Accident äganderätten för den skadade egendomen.
2.3.7

Begränsningar av ersättning

Ersättning lämnas inte för kostnader i skada som är
ersättningsbar enligt särskilt tecknad
patientförsäkring.
Vid olycksfallsskada utanför hemorten eller utomlands
ersätter försäkringen inte kostnader som ersätts av
separat reseförsäkring alternativt resemoment i
hemförsäkring.
Akutersättning eller annan ersättning för kostnader
lämnas inte för skada som berättigar till
akutersättning, schablonersättning eller annan
ersättning för kostnader enligt lag, författning,
konvention, annan försäkring eller kollektivavtal.
Är den försäkrade inte skriven hos allmän
försäkringskassa i Sverige, lämnas ersättning för de
kostnader som skulle ha ersatts om denne varit
inskriven.
Vid olycksfallsskada som inträffar i Sverige ersätts
inte kostnader för vård utomlands.
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2.4

Ersättning vid invaliditet

Med invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört
bestående nedsättning av den försäkrades
kroppsfunktion.
Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska
funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den
försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller
fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt
kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas
även förlust av inre organ.
2.4.1

Ersättning vid medicinsk invaliditet

Rätt till ersättning föreligger när invaliditetstillståndet
inträtt och den framtida medicinska invaliditeten
fastställts, dock tidigast två år efter skadetillfället.
Rätt till ersättning föreligger inte om
invaliditetstillståndet inträder senare än fem år från
skadetillfället.
Kan funktionsförmågan förbättras genom användning
av protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande
även av protesfunktionen.
Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt på
grund av sjukdom, sjuklig förändring eller annan
kroppsskada, frånräknas motsvarande medicinska
invaliditetsgrad.
Ersättningens storlek beräknas utifrån det
försäkringsbelopp som gällde vid skadetillfället. Om
detta är uttryckt i basbelopp beräknas ersättningen
med utgångspunkt från det basbelopp som gällde vid
skadetillfället.
Om olycksfallsskadan medfört skador på flera
kroppsdelar, så att den totala invaliditetsgraden
överstiger 100 procent, maximeras ersättningen till
försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet vid
uppnådd ålder.
Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning
av två branschgemensamma tabeller "Gradering av
medicinsk invaliditet-2004" samt ”Medicinsk
invaliditet – sjukdomar”, utgivna av
Försäkringsförbundet.
2.4.2

Invaliditetsersättningens storlek

Försäkringsbeloppet för invaliditet är 6 basbelopp.
Vid invaliditetsgrader som uppgår till minst 6 procent
betalas ersättning ut med så stor del av
försäkringsbeloppet som svarar mot
invaliditetsgraden.
Om invaliditetsgraden uppgår till över 50 procent
lämnas ersättning med det dubbla
försäkringsbeloppet (det vill säga 200 procent av det
angivna försäkringsbeloppet i försäkringsbrevet) med
hänsyn tagen till uppnådd ålder.
Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år,
reduceras försäkringsbeloppet vid medicinsk
invaliditet med 2,5 procentenheter för varje år åldern
överstiger 45 år.
Vid dödsfall innan slutreglering av skadan skett
utbetalas det belopp som motsvarar den säkerställda
invaliditetsgrad som förelåg före dödsfallet. Rätt till
ersättning föreligger inte om dödsfallet inträffar inom
två år från skadetillfället.
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2.4.3

Värdesäkring och utbetalning av
invaliditetsersättning

Slutreglering av skadan görs först när den medicinska
invaliditetsgraden är fastställd. Dessförinnan kan
förskott på invaliditetsersättningen betalas ut.
Förskottet ska svara mot den lägst förväntade
medicinska invaliditeten. Sådant förskott, uttryckt i
kronor, avräknas från den ersättning som ska betalas
ut när invaliditetsgraden har fastställts.
Om anmälan till Euro Accident inte är gjord inom två
år från skadetillfället utbetalas vänteersättning
tidigast från den dag Euro Accident fått anmälan om
skada.
2.4.4

Möjlighet till omprövning av
ersättningen om invaliditeten ökar

Omprövning kan ske om olycksfallsskadan medfört en
väsentlig och bestående försämring av
kroppsfunktionen efter det att ersättning bestäms och
betalas ut.
Om den försäkrade efter omprövning beviljas högre
ersättning minskas denna med den summa, exklusive
vänteersättning, som tidigare utbetalats.
Omprövning kan inte ske efter det att mer än fem år
förflutit från den dag invaliditetsgraden första gången
fastställdes. Samma bestämmelser för omprövning
gäller för invaliditet under fem procent.

2.5
a)

Ersättning vid dödsfall
Vid olycksfallsskada.

Om olycksfallsskada medför den försäkrades död,
lämnar Euro Accident dödsfallsersättning om 2
basbelopp.
b)

Vid plötslig död till följd av annan orsak än
olycksfallsskada.

Dödsfallsersättning utbetalas om försäkrad, som inte
fyllt 65 år, avlider till följd av sjukdom, som plötsligt
och påtagligt yppats under deltagande i verksamhet
som anges i försäkringsbrevet och som i direkt
anslutning till yppandet medför omedelbar fullständig
arbetsoförmåga. Ersättning utbetalas med 2
basbelopp.

2.6

Läke- och resekostnader utomlands

Om den försäkrade råkar ut för olycksfallsskada eller
akut sjukdom under resa eller vistelse utanför
Sverige (utomlands) lämnas ersättnings enligt nedan
för kostnader som är föranledda av skadan eller den
akuta sjukdomen.
Sjukdom anses ha visat sig den dag första
sjukvårdskontakten togs med anledning av
ifrågavarande sjukdom eller symtom på sjukdom.
2.6.1

Läkekostnader under utlandsvistelsen

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga
kostnader för läkarvård, behandling som läkare
föreskriver, sjukhusvård, akuta hjälpmedel och lokala
resor för vård och behandling under vistelsen
utomlands.
Vid lokala resor ska billigast möjliga färdsätt, med
hänsyn till hälsotillståndet användas.
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2.6.2

Läkekostnader vid fortsatt vård i
Sverige

Vid akut sjukdom lämnas dessutom ersättning för
fortsatt vård i Sverige om vården eller behandlingen
ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt
finansieras av offentliga medel.
Medför sjukdomen behov av sjukhusvård, lämnas
ersättning för den del av kostnaden vid sjukhusvård
som inte motsvarar inbesparade levnadskostnader.
För resor i samband med fortsatt vård i Sverige
lämnas ersättning för resekostnader motsvarande
karensbelopp för sjukresor enligt lagen om allmän
försäkring.
Om den försäkrade inte har rätt till offentligt
finansierad vård i Sverige lämnas ersättning endast
för de kostnader som skulle uppkommit för den
försäkrade om denna rätt funnits.
Ersättning för vård, sjukhusvård och resor enligt ovan
ersätts i längst 60 dagar från första läkarbesöket.
2.6.3

Merkostnader för kost och logi

Om olycksfallsskadan eller sjukdomen – enligt intyg
från läkare på orten – medför ändring av boendeform
eller förlängning av tiden för uppehållet på viss ort,
lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga
merkostnader för kost och logi. Ersättning lämnas
under längst 60 dagar från första läkarbesöket.
Ersättning lämnas också – om så varit nödvändigt
enligt intyg från läkare på orten – för ansvarig ledare
och för den försäkrades på utlandsresan medföljande
familjemedlemmen.
2.6.4

Tandbehandlingskostnader

Vid akuta tandbesvär (oberoende av orsaken) lämnas
ersättning för nödvändig provisorisk behandling, som
nödvändiggjorts under vistelsen utomlands.
2.6.5

Merkostnader för hemresa

Ersättning lämnas för på grund av skadan eller
sjukdomen nödvändiga och skäliga kostnader för
hemresa till Sverige om den försäkrade inte kan
återvända på det sätt som planerats. Färdsättet ska
vara föreskrivet av Euro Accident eller Europ
Assistance. Merkostnader för försäkrade
medresenärers hemresa ersätts också.
2.6.6

Kostnader för resa till svårt sjuk
utomlands

Om läkare i intyg bedömer att den försäkrades skada
eller sjukdom är livshotande, betalas nödvändiga och
skäliga kostnader för två personers resa från
hemorten i Sverige och åter inklusive uppehälle.
Högsta sammanlagda belopp är 60 000 kronor. Resan
ska i förväg godkännas av Euro Accident eller Europ
Assistance.
2.6.7

Kostnader för hemtransport från
utlandet av avliden för begravning

Vid dödsfall betalar Euro Accident kostnaden för
transport av den avlidne till hemorten i Sverige samt
merkostnader för medföljande familjemedlemmars
hemresa.
Vid dödsfall utomlands kan, istället för hemtransport
av den avlidne, ersättning betalas för kostnader för
begravning på platsen inom ramen för vad
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hemtransport skulle ha kostat. Ersättning lämnas
också för kostnaden för två personers resa från
hemorten i Sverige och åter, inklusive uppehälle, för
att kunna närvara vid begravning på platsen.
2.6.8

Transport av avliden inom Sverige

Om försäkrad avlider på grund av olycksfallsskada
eller akut sjukdom utanför hemorten men inom
Sverige, lämnas ersättning för transport av den
avlidne till hemorten.
2.6.9

Gemensamma bestämmelser för
samtliga punkter under ”Läke- och
resekostnader utomlands”

Ersättning lämnas endast i den mån den försäkrade
inte har rätt till ersättning enligt lag, annan
författning eller från annan försäkring. Kostnader som
ersätts genom kollektivavtal slutet mellan
huvudorganisationerna på arbetsmarknaden ersätts
heller inte.
Euro Accident betalar heller inte kostnader som:
• beror på att vårdbehov förelåg redan då resan
startade. Vid akut försämring som inte kunnat
förutses ersätts dock kostnader som beror på
försämringen,
• har samband med graviditet eller förlossning och
som uppstått efter den 28:e graviditetsveckan,
• avser vistelse på hälso- eller rehabiliteringscenter
och därmed förenade resor,
• du kan få ersatta från annat håll, till exempel från
annan försäkring eller enligt konvention. Om du
inte är ansluten till Försäkringskassan i Sverige,
betalar vi bara den kostnad som vi skulle ha ersatt
om du varit ansluten,
• kan uppkomma genom anlitande av privat
vårdform inom Norden,
•
vid tandskada som beror på ålders- eller sjukliga
förändringar eller som beror på eftersatt
underhåll.
Vid olycksfallskada eller sjukdom som inträffat i
Sverige ersätts inte kostnader för vård utomlands.
Kostnader för läkarvård, sjukvård eller annan vård i
Sverige betalas med högst det belopp som motsvarar
patientavgiften enligt Försäkringskassans regler. Vid
sjukhusvård görs avdrag för inbesparade
levnadskostnader.
Dessutom gäller de inskränkningar som i övrigt
tillämpas för denna försäkring.
2.6.10 Kostnader som ersätts från annat håll

Har skadan inträffat under tid då kommunens
olycksfallsförsäkring gäller, ska anmälan även göras
till det försäkringsbolag som är försäkringsgivare för
kommunens olycksfallsförsäkring.

2.7

Giltighet i utlandet

Ersättning lämnas inte för olycksfallsskada som den
försäkrade råkar ut för under vistelse utanför Sverige
som varar mer än 45 dagar i en följd. Vistelse utanför
Sverige anses inte avbruten genom högst 45 dagars
uppehåll i en följd i Sverige för läkarbesök,
sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt.
Ersättning lämnas för skäliga kostnader, till följd av
olycksfallsskada utomlands, som inte ska ersättas
från annat håll enligt särskild lag eller författning,
internationell konvention, annan försäkring eller
kollektivavtal.
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