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Datum

2018-01-26
Telefonnummer vid frãgor
F×rmedlare:
S×derberg & Partners I Piteã
F×rsåkringsårenden: 0911-234040
Intråffad skada:
0771-950 950

S×derberg & Partners I Piteã
Box 100
9 4 1 2 3 Piteã

F×rsåndelsen innehãller f×rsåkringshandlingar.

Folksam Ämsesidig Sakf×rsåkring 106 60 Stockholm. Telefon 0771-950 950. Fax 08-772 81 81
Bes×k Bohusgatan 14. www.folksam.se
Styrelsens såte Stockholm. Org.nr 5020061619

Kundnummer

100714

20 3 2018-01-26 06.05.57 683
2589
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F×rsåkringsbrev
F×retagsf×rsåkring
Datum
Kundnummer
2018-01-26
Telefonnummer vid frãgor
F×rmedlare:
S×derberg & Partners I Piteã
F×rsåkringsårenden: 0911-234040
Intråffad skada:
0771-950 950

Utfårdat pã grund av
F×rsåkringstagare
F×rsåkringsperiod
F×rsåkringsnummer
F×rsåkringsnummer
vid skada
òrspremie
Sammanstållning

Villkor

Norrbottens Låns Landsting
Box 511
9 6 1 2 8 Boden

100714

20 3 2018-01-26 06.05.57 683
2590

F×rnyelse av f×rsåkringsavtal
Norrbottens Låns Landsting
2018-03-01 - 2019-02-28
354768 Kommunolycksfall
K 47788
Se faktura
Avtalad f×rsåkringsomfattning

F×rsåkringsbelopp

Grundf×rsåkring
Enligt villkor
Sveda och vårk
Enligt villkor
õrr
Enligt villkor
Utseendemåssig f×råndring
Enligt villkor
Ekonomisk invaliditet
Beråknas pã h×gst 15 basbelopp
Kris
Enligt villkor
Smitta HIV-virus/Hepatit
Engãngsbelopp 5 basbelopp
F×r f×rsåkringen/arna gåller villkoren enligt nedanstãende f×rteckning.
Senaste villkorsversionen kan håmtas via www.folksam.se eller genom att kontakta oss.
B16 Olycksfallsf×rsåkring
K326:1 Krisf×rsåkring
K327:1 Smitta av HIV-virus och hepatit

Folksam Ämsesidig Sakf×rsåkring 106 60 Stockholm. Telefon 0771-950 950. Fax 08-772 81 81
Bes×k Bohusgatan 14. www.folksam.se
Styrelsens såte Stockholm. Org.nr 5020061619

2980

7+1

3

F×rsåkringsbrev
F×retagsf×rsåkring
Datum
Kundnummer
100714

2018-01-26
Telefonnummer vid frãgor
F×rmedlare:
S×derberg & Partners I Piteã
F×rsåkringsårenden: 0911-234040
Intråffad skada:
0771-950 950

Norrbottens Låns Landsting
Box 511
9 6 1 2 8 Boden

20 3 2018-01-26 06.05.57 683
2591

2981

7+1

Kommunolycksfall nr 354768

F×rsåkringsperiod

2018-03-01 - 2019-02-28

òrspremie per person
Kategori 01

Grundf×rsåkring

Valda tillågg

Sjålvrisk
Ävrigt

Objekt

Antal personer

Premie per person

490

50,93 kr

Låkekostnader
Resekostnader
Tandskadekostnader
Skadade klåder och glas×gon
Merkostnader
Medicinsk rehabilitering
Tekniska hjålpmedel
(vid minst 50 procent invaliditet)
Medicinsk invaliditet
- Vid invaliditetsgrader lågre ån 50 procent
- Vid invaliditetsgrader 50 procent och h×gre
D×dsfall oavsett orsak (med ãldersbegrånsning)

Objekt

Ekonomisk invaliditet
Sveda och vårk
õrr
Utseendemåssig f×råndring
Kris
Smitta HIV-virus/Hepatit
F×rsåkringen gåller utan sjålvrisk.

F×rsåkringsbelopp

Enligt villkor
N×dvåndiga kostnader
N×dvåndiga kostnader
H×gst 0,25 Pbb
H×gst 1 Pbb
H×gst 1 Pbb
H×gst 1 Pbb
Beråknas pã 15 Pbb
Beråknas pã 30 Pbb
1 basbelopp
F×rsåkringsbelopp

Beråknas pã h×gst 15 basbelopp
Enligt villkor
Enligt villkor
Enligt villkor
Enligt villkor
Engãngsbelopp 5 basbelopp

Vissa ersåttningsf×rmãner år knutna till basbelopp. Med basbelopp avses det prisbasbelopp som
faststålls f×r varje ãr enligt lagen om allmån f×rsåkring, i fortsåttningen kallat basbelopp i villkor,
f×rsåkringsavtal och f×rsåkringsbesked.
Folksam f×rbehãller sig råtten att, med anledning av lagåndringar och/eller myndighetsbeslut, g×ra
generella premieh×jningar och/eller andra generella åndringar under f×rsåkringstiden. Sãdan åndring
tråder i kraft tidigast 30 dagar frãn det att f×rsåkringstagaren underråttats om åndringen.

Folksam Ämsesidig Sakf×rsåkring 106 60 Stockholm. Telefon 0771-950 950. Fax 08-772 81 81
Bes×k Bohusgatan 14. www.folksam.se
Styrelsens såte Stockholm. Org.nr 5020061619
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F×rsåkringsbrev
F×retagsf×rsåkring
Datum
Kundnummer
2018-01-26
Telefonnummer vid frãgor
F×rmedlare:
S×derberg & Partners I Piteã
F×rsåkringsårenden: 0911-234040
Intråffad skada:
0771-950 950

Kategori 01

Kategori 02

Kategori 03

Norrbottens Låns Landsting
Box 511
9 6 1 2 8 Boden
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20 3 2018-01-26 06.05.57 683
2592

Når f×rsåkringen gåller

8+1

Med skoltid/verksamhetstid avses
F×rsåkringen gåller under ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till
och frãn. F×rsåkringen gåller f×r andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten sãsom
skolresor och praktik med mera och som år godkånda av rektor eller motsvarande.
Med dygnet runt avses
F×rsåkringen gåller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden.
F×rsåkringen år giltig till och med 1/9 det ãr som barnen/eleverna gãr ut f×rskola, f×rskoleklass,
grund- respektive gymnasieskola.
Med fritid avses
F×rsåkringen gåller under ×vrig tid som inte år skoltid/verksamhetstid.

Vem f×rsåkring gåller f×r
Kategori 01

2982

- Kontaktpersoner-St×dpersoner tillh×rande patientnåmnden
- Praktikanter i arbetstråning hos Grans Naturbruksgymnasium
- Praktikanter inom landstingets regi, antal ãrsplatser
- Studerande inom landstingets verksamhet, antal ãrsplatser
- Str×gåster som deltar i musikens verksamheter
- Ungdomar som spelar instrument pã fritiden i musikens l

Folksam Ämsesidig Sakf×rsåkring 106 60 Stockholm. Telefon 0771-950 950. Fax 08-772 81 81
Bes×k Bohusgatan 14. www.folksam.se
Styrelsens såte Stockholm. Org.nr 5020061619
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F×rsåkringsbesked
F×retagsf×rsåkring
Datum
Kundnummer
2018-01-26
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Norrbottens Låns Landsting K 47788

Olycksfallsf×rsåkring f×r elever, barn och andra grupper
inom Norrbottens Låns Landsting verksamhetsomrãde
enligt nedanstãende specifikation.
F×rsåkringens giltighet
F×rsåkringen gåller frãn och med 2018-03-01 till och med
2019-02-28, enligt villkor B16.
Ersåttningsf×rmãner

Låkekostnader
Resekostnader
Tandskadekostnader
Skadade klåder och glas×gon
Merkostnader
õrr
Utseendemåssig f×råndring
Sveda och vårk
Medicinsk rehabilitering
Tekniska hjålpmedel

N×dvåndiga kostnader
N×dvåndiga kostnader
N×dvåndiga kostnader
H×gst 0,25 Pbb
H×gst 1 Pbb
Enligt faststålld tabell
Enligt faststålld tabell
Enligt faststålld tabell
H×gst 1 Pbb
H×gst 1 Pbb

Medicinsk invaliditet
-Vid invaliditetsgrader lågre ån 50 procent
-Vid invaliditetsgrader 50 procent och h×gre
Ekonomisk invaliditet

Beråknas pã h×gst
15 Pbb
30 Pbb
Beråknas pã h×gst
15 basbelopp
D×dsfall oavsett orsak (med ãldersbegrånsning)
1 Pbb
Krisf×rsåkring
H×gst 10 behandlingstillfållen
Smitta HIV-virus/Hepatit
5 Pbb

Prisbasbeloppet (Pbb) f×r ãr 2018 år 45 500 kronor.
F×rsåkringen gåller utan sjålvrisk.

Information

Hår f×ljer en kortfattad beskrivning av f×rsåkringsinnehãllet. F×r f×rsåkringen gåller de fullståndiga f×rsåkringsvillkoren, som du kan fã via Kommunen eller nårmaste
Folksamkontor. Observera att f×rsåkringen f×r din del
endast omfattar de ersåttningsmoment som beskrivs i
detta f×rsåkringsbesked. F×rsåkringsvillkoren gåller f×r
ett kalenderãr i taget. Ersåttning låmnas enligt de f×rsåkringsvillkor som gåller det ãr f×rsåkringsfallet intråffar.

Omfattning

F×rsåkringen kan gålla under:
. verksamhetstid
. dygnet runt
. fritid

Med skoltid/verksamhetstid avses
F×rsåkringen gåller under ordinarie verksamhet i skola,
barnomsorg eller motsvarande samt resa till och frãn.
F×rsåkringen gåller f×r andra aktiviteter anordnade av
skolan/verksamheten sãsom skolresor och praktik med
mera och som år godkånda av rektor eller motsvarande.
Med dygnet runt avses
F×rsåkringen gåller under skoltid/verksamhetstid, fritid
och lov under inskrivningstiden.
F×rsåkringen år giltig till och med 1/9 det ãr som
barnen/eleverna gãr ut f×rskola, f×rskoleklass, grundrespektive gymnasieskola.
Med fritid avses
F×rsåkringen gåller under ×vrig tid som inte år skoltid/verksamhetstid.

Vem f×rsåkringen gåller f×r
Verksamhetstid
- Kontaktpersoner-St×dpersoner tillh×rande patientnåmnden
- Praktikanter i arbetstråning hos Grans Naturbruksgymnasium
- Praktikanter inom landstingets regi, antal ãrsplatser
- Studerande inom landstingets verksamhet, antal ãrsplatser
- Str×gåster som deltar i musikens verksamheter
- Ungdomar som spelar instrument pã fritiden i musikens l
Begrånsningar i f×rsåkringens giltighet
Ersåttning låmnas inte om vistelsen utanf×r Norden varar
mer ån 12 mãnader i en f×ljd. Ersåttning låmnas inte f×r
kostnader f×r hemtransport. Ytterligare begrånsningar
finns, se gållande f×rsåkringsvillkor.
Vad menas med olycksfallsskada?
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada genom en
of×rutsedd pl×tslig yttre håndelse. Finns annat kroppsfel
(sjukdom eller skada) låmnas ersåttning bara f×r de f×ljder
som direkt beror pã olycksfallsskadan.
Med olycksfallsskada jåmstålls kroppsskada som orsakats
av solsting, vårmeslag, drunkning, f×rfrysning, vridvãld
mot knå och avsliten hålsena.
Som olycksfallsskada råknas inte frivilligt orsakad
kroppsskada och kroppsskada som uppkommit genom
. smitta av bakterier, virus eller annat smittåmne - smitta
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F×retagsf×rsåkring
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Kundnummer
2018-01-26
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.
.
.

pã grund av insektsstick eller liknande kan dock ersåttas
som olycksfallsskada
smitta eller f×rgiftning genom intagande av mat eller
dryck
ingrepp, behandling eller unders×kning eller genom
anvåndning av låkemedel
f×rslitning, ×verbelastning eller ×veranstrångning.
Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada år exempelvis ryggskott, diskbrãck och muskelbristning.

Ersåttningsf×rmãner
Låkekostnader
Ersåttning låmnas f×r n×dvåndiga kostnader f×r låkarvãrd, låkemedel, behandling och hjålpmedel under f×rutsåttning att de f×reskrivits av låkare f×r att låka skadan.
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem ãr frãn
skadetillfållet. Kostnader ersåtts bara dår vãrd ges som
ocksã ersåtts av allmån f×rsåkring eller pã annat sått
finansieras av offentliga medel.
Resekostnader
Ersåttning låmnas f×r resekostnader under den akuta
sjuktiden, långst fem ãr frãn det att olycksfallsskadan
intråffade.
Resor till/frãn vãrd och behandling

Ersåttning kan låmnas med h×gst den egenavgift f×r
sjukresor som anges i lagen om allmån f×rsåkring.
Billigast m×jliga fårdsått ska anvåndas.

Merkostnader f×r resor mellan bostaden och den fasta
utbildningsplatsen

Låkare ska f×reskriva sårskilt transportmedel. Kostnaderna ska vara pr×vade och godkånda av Folksam innan
resan pãb×rjas.
Tandskada
Ersåttning låmnas f×r n×dvåndiga kostnader f×r behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen.
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem ãr frãn
skadetillfållet. Kostnaden mãste vara godkånd av
Folksam innan behandlingen pãb×rjas. Tandskada som
uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som
olycksfallsskada.
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Skadade klåder och glas×gon
Leder olycksfallsskadan till att den f×rsåkrade mãste
behandlas av låkare låmnas ersåttning f×r kostnader f×r
skadade klåder och glas×gon. Ersåttning låmnas med
h×gst 0,25 basbelopp per skadetillfålle. Ersåttning låmnas
inte f×r utrustning och liknande.
Merkostnader
Leder olycksfallsskadan till att den f×rsåkrade mãste
behandlas av låkare låmnas ersåttning enligt skadestãndsråttsliga regler f×r n×dvåndiga merkostnader som uppkommer under den akuta sjuktiden. H×gsta ersåttning år
ett prisbasbelopp per skadetillfålle.
Sjukhusvistelse

Om den f×rsåkrade blir inskriven pã sjukhus låmnas
ersåttning med 100 kr f×r varje dag av vistelsen. Ersåttningen avser att till viss del tåcka kostnader f×r till
exempel sjukhusvãrd, bes×ksresor, tidningar, telefon och
andra kostnader.
Begrånsningar
Ersåttning f×r kostnader låmnas i den mãn de inte ersåtts
frãn annan f×rsåkring. Begrånsningar finns åven vid
privat vãrd samt f×r f×rsåkrad som inte har rått till
ersåttning frãn f×rsåkringskassan. Kostnader f×r privat
vãrd och/eller hemtransport ersåtts inte.
õrr
Ersåttning kan låmnas om olycksfallsskada, som kråvt
låkarvãrd, medf×rt klart vanprydande årr som kvarstãr
tvã ãr efter årrets uppkomst. Ersåttning låmnas efter en av
Folksam faststålld tabell.
Utseendemåssig f×råndring
Ersåttning låmnas f×r utseendemassig f×råndring som
uppstãtt som en direkt f×ljd av olycksfallsskada som
behandlats av legitimerad låkare, om den utseendemåssiga
f×råndringen kvarstãr tvã ãr efter dess uppkomst. Om den
f×rsåkrade har fyllt 65 ãr når olycksfallsskadan intråffar
låmnas ingen ersåttning.
Sveda och vårk
Ersåttning kan låmnas frãn och med andra veckan om den
f×rsåkrade vãrdas hemma eller pã sjukhus. Ersåttning
låmnas enligt Folksams tabell.
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Medicinsk rehabilitering
Ersåttning låmnas f×r kostnader i samband med rehabilitering i form av unders×kning, behandling och vãrd.
Ersåttning kan låmnas med h×gst ett prisbasbelopp.
Medicinsk invaliditet
Ersåttning kan låmnas med sã stor del av f×rsåkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Rått till ersåttning f×religger tidigast tvã ãr efter det att olycksfallsskadan intråffade.
Tekniska hjålpmedel
Om olycksfallskadan f×rvåntas leda till varaktig medicinsk invaliditet med minst 50 procent låmnas ersåttning
f×r tekniska hjålpmedel. Ersåttning kan låmnas med h×gst
ett basbelopp f×r kostnader som uppkommit inom fem ãr
frãn skadetillfållet.
Ekonomisk invaliditet
Ersåttning kan låmnas om olycksfallsskadan dels medf×r
en medicinsk invaliditet pã minst 20 procent, dels leder till
bestãende nedsåttning av arbetsf×rmãgan med minst
hålften och minst halv sjukersåttning (inte tidsbegrånsad)
enligt lagen om allmån f×rsåkring beviljas. Råtten till
ersåttning f×r ekonomisk invaliditet upph×r viss tid efter
skadetillfållet.
D×dsfall
Om den f×rsåkrade, som uppnãtt 1 mãnads ãlder men inte
25 ãr, avlider under f×rsåkringens giltighetstid utbetalas
ett d×dsfallsbelopp. F×r f×rsåkrad som fyllt 25 ãr betalas
ersåttning ut endast om den f×rsåkrade avlidit pã grund av
olycksfallsskada. D×dsfallsbeloppet utbetalas till d×dsboet.
Krisf×rsåkring
Ersåttning kan låmnas om den f×rsåkrade drabbats av
psykisk ohålsa pã grund av en traumatisk håndelse under
f×rsåkringens giltighetstid.
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Smitta av HIV-virus och/eller Hepatit
Om f×rsåkrad drabbas av smitta av HIV-virus och/eller
Hepatit i direkt f×ljd av olycksfallsskada under utbildning,
praktik eller arbetsmarknadspolitiska ãtgårder kan ersåttning låmnas med ett engãngsbelopp.
Ävrigt
Begrånsningar i f×rsåkringens giltighet
F×rsåkringen gåller med begrånsad omfattning vid
. Grov vãrdsl×shet, missbruk och brottslig handling
. Vistelse utomlands, krig, atomkårnreaktion och vissa
terrorhandlingar.
Se f×rsåkringsvillkoret.

òtgårder vid skada
.
.
.

S×k låkare eller tandlåkare.
Anmål skadan till Folksam, telefon 0771-950 950 eller pã
www.folksam.se
Kom ihãg att spara alla originalkvitton.

Efterskydd
F×rsåkringen gåller inte med nãgot efterskydd.
Fortsåttningsf×rsåkring
Rått till fortsåttningsf×rsåkring ingãr inte.
Preskription - Vånta inte f×r långe
Råtten till f×rsåkringsersåttning upph×r tre ãr efter att den
f×rsåkrade har fãtt kånnedom om att ansprãket kunde
g×ras gållande och i varje fall inom tio ãr frãn det att
ansprãket tidigast kunde g×ras gållande. Eventuell talan
mot Folksam mãste våckas inom dessa tidsgrånser. Om
den f×rsåkrade har anmålt en skada f×re preskriptionstidens utgãng och år missn×jd med Folksams slutliga
besked, har den f×rsåkrade m×jlighet att våcka talan inom
sex mãnader frãn det att den f×rsåkrade fãtt beskedet,
åven om nåmnda tidsgrånser skulle ×verskridas.
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Telefonnummer vid frãgor
F×rmedlare:
S×derberg & Partners I Piteã
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F×rnyelseinformation
Nytt f×rsåkringsbrev

Hårmed ×versånder vi nya f×rsåkringshandlingar. Det år viktigt att du kontrollerar
f×rsåkringsbrevet och meddelar oss om nãgot inte ståmmer. Villkor, sjålvrisker och/eller
premie kan ha åndrats. Premien framgãr av fakturan eller betalningsinformationen.

Folksam Ämsesidig Sakf×rsåkring 106 60 Stockholm. Telefon 0771-950 950. Fax 08-772 81 81
Bes×k Bohusgatan 14. www.folksam.se
Styrelsens såte Stockholm. Org.nr 5020061619
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