Försäkringsbesked för BRF medlemsförsäkring
avtal 40801
Ingår i medlemsavgiften:
Olycksfallsförsäkring – heltid

Omfattning

(gäller dygnet runt)

Ersättning för:
- Läkekostnader (O1.a1)*
- Tandskadekostnader (O1.c2)
- Resekostnader (O1.d1)

Nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, behandling och hjälpmedel
som läkare föreskrivit för skadans läkning samt resekostnader i samband med vården och
behandlingen. Gäller även för tandskador vid olycksfall.

Merkostnader (O1.m1)

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning
enligt skadeståndsrättsliga regler för nödvändiga och oundvikliga merkostnader till följd av
olycksfallet med högst 3,6 prisbasbelopp.

Sveda och värk (O2.a1)

Ersättning lämnas om olycksfallsskadan medfört sjukskrivning till minst 25 procent under mer
än 30 dagar under den akuta sjukdomstiden. Om skadan varit svår kan ersättning lämnas
oberoende av 30-dagarsregeln. Ersättning lämnas inte om olycksfallsskadan ger rätt till svedaoch värkersättning från annat håll enligt lag eller annan författning eller annan försäkring.

Krisförsäkring (O1.k)

Ersättning lämnas för behandlingskostnader hos psykolog/psykoterapeut, för högst
10 behandlingstillfällen. Behandlingen ska i förväg vara godkänd av Förenade Liv.
Försäkringen gäller endast i egenskap av privatperson.

Rehabiliteringskostnader och
handikapphjälpmedel (O1.r1)

Om olycksfallsskadan medfört behov av rehabilitering eller särskilda hjälpmedel under
försäkringstiden, lämnas ersättning för skäliga kostnader. Kostnaderna ska ha uppkommit efter
den akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av
Förenade Liv. Ersättning lämnas med sammanlagt högst 2 prisbasbelopp. Ersättning lämnas
inte vid arbetsskada, då gäller arbetsskadeförsäkringen.

Medicinsk invaliditet (O3.a1)

Medicinsk invaliditet är en bestående fysisk nedsättning av kroppens funktion. Graden av din
invaliditet avgör hur stor ersättning du kan få. För försäkringsbelopp som anges i
prisbasbelopp beräknas ersättningen på det prisbasbelopp som gäller vid utbetalningstillfället.
Invaliditetsbeloppet är 10 eller 20 prisbasbelopp beroende på vad du tecknat.
Försäkringsbeloppet reduceras inte.

Ekonomisk invaliditet (O3.b1)

Ersättning kan lämnas när olycksfallsskadan dels medfört en medicinsk invaliditetsgrad på
8 procent, dels lett till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent och
Försäkringskassan beviljat minst halv sjuk- eller aktivitetsersättning. Tidsbegränsad
sjukersättning ger inte rätt till ersättning. Högsta ersättningen är 20 prisbasbelopp. Från och
med 46 års ålder reduceras försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år, till lägst
5 prisbasbelopp. Ersättningen lämnas i förhållande till nedsättningen av arbetsförmågan.
Ersättning vid ekonomisk invaliditet ersätts inte efter den 1 januari 2010 om skadan omfattas
av Trafikskadelagen. Den som skadas i en trafikolycka får full kompensation för
inkomstförlust från trafikförsäkringen.

Dödsfall (O2.d1)

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskadan, utbetalas 1 prisbasbelopp till
dödsboet.

Förenade Liv, 106 60 Stockholm, telefon 08-700 42 00
fax 08-700 43 90, öppettider 8.00–16.30
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