1

Olycksfallsförsäkring — heltid
(OFH Euro Accident)
Giltighet
Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att
ansvarig person för verksamheten på skadeanmälan bekräftar att den skadade omfattas av försäkringen.
En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig, oförutsedd händelse
som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit
genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag sådan skada visade sig anses då vara tidpunkten för
olycksfallsskadan.
Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom
- överansträngning eller sjukliga förändringar
- 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.

Omfattning
Kostnader: - Inkomstbortfall - Läkekostnader - Tandskadekostnader - Resekostnader - Merkostnader - Kostnader för
psykologtjänster
Invaliditet: - Medicinsk invaliditet, Ekonomisk invaliditet Dödsfallskapital.
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 olycksfallet
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.

Inkomstbortfall
Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till 100 % på årslönedelar upp till 7,5
prisbasbelopp. Ersättning lämnas från dag 29 till högst dag 90. Dock längst så länge sjukskrivningen pågår.

Ersättning för kostnader
Ersättning lämnas inte för kostnader i skada som är ersättningsbar enligt särskilt tecknad patientförsäkring.
Vid olycksfall utanför hemorten eller utomlands ersätter försäkringen inte kostnader som ersätts av separat
reseförsäkring alternativt resemoment i hemförsäkring.
Ersättning lämnas för skäliga kostnader till följd av olycksfallet som inte skall ersättas från annat håll 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.
Kostnader skall styrkas med originalkvitton och/eller med intyg om utbetald ersättning från vårdgivare/landsting.
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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 eller av läkare eller annan som är uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan eller har
vårdavtal med sjukvårdshuvudman.
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 olycksfallet inträffat utomlands.
Privat operation i Sverige eller utomlands och därmed sammanhängande vårdkostnader ersätts inte.
Ersättning för läkekostnader lämnas längst i 3 år från skadetillfället. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men
slutreglering inte kunnat ske inom 3 år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte
sedan invaliditetsersättning utbetalats.

Behandlingskostnader för tandskador
Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid olycksfall. Med tandskada menas även
skada på tandprotes som var på plats i munnen när den skadades. Behandling och kostnader skall godkännas av
bolaget i förväg. Skälig kostnad för akut behandling ersätts dock även om godkännande inte hunnit inhämtas.
Försäkringsersättning kan utgå vid tandskada till följd av tuggning eller bitning i främmande föremål t.ex. sten eller
hagel som funnits i födan. Detta under förutsättning att EA har erhållit ett intyg från tandläkare där uppgift om den
skadade tandens status innan skadan inträffade framgår och EA bedömer att tanden inte skulle ha behövt åtgärdats
om inte skadan inträffat
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 olycksfallet inträffat utomlands.
Ersättning lämnas för behandling inom 5 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. För uppskjuten behandling som företas senare, men
före fyllda 30 år, ersätts kostnader endast under förutsättning att försäkringsgivaren godkänt den uppskjutna
behandlingen innan den försäkrade fyllt 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.

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 skall kunna utföra ordinarie yrkesarbete eller
skolutbildning/arbetsmarknadsutbildning, lämnas ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och
arbetsplatsen eller skolan. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats skall i första hand
ersättas av arbetsgivare/försäkringskassa.
Ersättning lämnas för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Behovet måste styrkas av läkare. För resa
med privatbil som kostnadsfritt lånats, tjänstebil, förmånsbil etc där kostnad ej uppkommit lämnas ingen ersättning
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Ersättning för resekostnader lämnas i längst 3 år från skadetillfället. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men
slutreglering inte kunnat ske inom 3 år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte
sedan invaliditetsersättning utbetalats.

Merkostnader
Om kroppsskada som uppstår på grund av sådan art att den kräver läkarbehandling, lämnas ersättning enligt
skadeståndsrättsliga regler
- dels för normalt burna kläder och andra normalt burna personliga tillhörigheter som skadats vid olyckstillfället
(glasögon, armbandsur, slät vigselring och handväska) - med högst 0,5 prisbasbelopp
- dels för oundvikliga och skäliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under skadans akuta
behandlings- och läkningstid - med högst 3 prisbasbelopp.
Det är endast merkostnader som den försäkrade drabbas i egenskap av privatperson som kan ersättas. Merkostnader
i näringsverksamhet ersätts aldrig.
Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet det år då olycksfallet inträffade.

Krismoment - psykologitjänster
Försäkringen omfattar psykologkonsultationer för försäkrad som drabbats av ett traumatiskt tillstånd till följd av
- ersättningsbar olycksfallsskada
Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson (det vill säga ej i tjänsten). Försäkringen gäller inte för skador
som tillfogats av make/sambo/registrerad partner, barn, förälder eller syskon.
Försäkringen tillhandahåller högst 10 behandlingstillfällen per försäkrad och skada. All kristerapi sker i Sverige.
För rätt till ersättning av resekostnader i samband med behandling se Resekostnader, enl. ovan.
För utlandsstationerad person som omfattas av försäkringen lämnas ersättning för högst 10 behandlingstillfällen i
vistelselandet. Ersättning lämnas mot originalkvitto, dock högst med den enligt Sveriges Psykologförbund fastställda
taxan per behandlingstillfälle. Utlandsstationerad personal ombesörjer själv kontakt med lämplig psykolog i
vistelselandet. Resekostnader i samband med behandling utanför Sverige ersätts inte.

Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
Om olycksfallsskada, som inträffar under försäkringstiden, medför behov av rehabilitering, särskilda hjälpmedel,
förändringar i boendemiljö eller förändringar i andra levnadsförhållanden, ersätts skäliga kostnader för detta.
Kostnaderna ska ha uppkommit efter den akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av EA.
Med rehabilitering menas sådan vård, behandling, träning och omskolning, som kan behövas för att den försäkrade
ska återfå bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Behandling syftande till att
upprätthålla funktionsförmåga, som förvärvats efter olycksfallet (underhållsbehandling), räknas inte som rehabilitering.
Rehabilitering ska dessutom vara tidsbegränsad.
Ersättning kan lämnas för kostnaderna för
! vård och behandling max 10 gånger som behandlande läkare remitterat den försäkrade till (EA ska ta del av
remissen innan behandlingen påbörjas)
! arbetsprövning, arbetsträning och omskolning
! hjälpmedel avsedda att öka rörelseförmågan och minska en eventuell framtida invaliditet. Kostnad för
standardhöjning ersätts dock inte.
! förändringar av engångskaraktär i ordinarie bostadsmiljö eller andra levnadsförhållanden.
Ersättning för rehabilitering utomlands lämnas endast i det fall svensk sjukvårdshuvudman godkänt och till
huvudsaklig del finansierar behandlingen.
Med förändringar i bostadsmiljö respektive levnadsförhållanden menas åtgärder, som möjliggör ett så normalt liv som
möjligt
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För varje skadefall lämnas ersättning med sammanlagt högst två prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses
prisbasbeloppet det år då rehabilitering påbörjades.

Ersättning vid invaliditet
Med invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion eller
att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av skadan.
Vid bedömning av invaliditetsgraden skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet.
Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades
yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen skall objektivt kunna fastställas. Som
medicinsk invaliditet räknas även vanprydande ärr och förlust av inre organ.
Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga till följd av
olycksfallsskadan. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats
och försäkringskassan beviljat förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring.

Ersättning vid medicinsk invaliditet
Når olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion och tillståndet är stationärt,
utbetalas invaliditetsersättning.
En förutsättning för rätt till ersättning är att olycksfällsskadan inom 3 år medfört någon matbar invaliditet.
Slutbedömningen skall dock göras först när invaliditetsgraden är definitivt fastställd.
Om invaliditetsgraden uppgår till 80 procent utgår ersättning till fulla försäkringsbeloppet med hänsyn tagen till
uppnådd ålder,
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.
Invaliditet ersätts med en i förväg fastställd procentsats av det totalt tecknade försäkringsbeloppet. Invaliditeten
bedöms antingen efter “Gradering av Medicinsk lnvaliditet-1996”.

Ersättning vid ekonomisk Invaliditet
När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 procent och
försäkringskassan beviljat förtidspension enligt lagen om allmän försäkring, utbetalas invaliditetsersättning.
Bestämningen av invaliditetsgraden sker med ledning av den förlust av arbetsförmågan som olycksfallsskadan
medfört. Detta innebär att det är endast olycksfallets arbetsförmågan som ska graderas och att försäkringen endast
ersätter denna del. Olycksfallet måste också medföra minst halv förtidspension från allmän försäkring för att berättiga
till ersättning från olycksfallsförsäkringen. Olycksfallsskadan ska dessutom innan den ekonomiska invaliditeten har
inträtt och inom 3 år från skadedagen ha medfört medicinsk invaliditet. Invaliditetsersättningen utgör så stor del av
Försäkringsbeloppet svarar mot graden av förtidspension. Vid halv förtidspension lämnar försäkringen ersättning med
50 procent av Försäkringsbeloppet, vid tre fjärdedels förtidspension med 75 procent av Försäkringsbeloppet och vid
hel förtidspension lämnar försäkringen ersättning med 100 procent av Försäkringsbeloppet. Om den försäkrade vid
skadetillfället fyllt 46 år, reduceras ersättningen med 5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år.
Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar partiellt sjukbidrag eller partiell förtidspension, lämnas högst så stor
ekonomisk invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan. Om den försäkrade vid
skadetillfället uppbar helt sjukbidrag eller hel förtidspension, lämnas ingen ersättning för ekonomisk invaliditet.
Beviljas förtidspension från och med fyllda 60 år eller senare, lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet bara om den
medicinska invaliditetsgraden - till följd av olycksfallsskadan - är minst 50 procent. Motsvarande gäller också om den
försäkrade först fått mindre än hel förtidspension och efter fyllda 60 år får hel förtidspension.
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Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk invaliditet utbetalas ersättning beräknad efter den medicinska
invaliditetsgraden om det leder till högre utbetalning. Ersättning kan aldrig lämnas för både medicinsk och ekonomisk
invaliditet.

Invaliditetsersättningens storlek
Försäkringsbeloppet för invaliditet är det belopp som framgår av försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet gäller före
fyllda 46 år.
Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år, reduceras försäkringsbeloppet vid medicinsk invaliditet med 2,5
procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år.
.
Ersättning betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden.

Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning
Försäkringsbeloppet bestäms av det prisbasbelopp som gäller det år då försäkringsgivaren betalar ut ersättningen.
Slutreglering av skadan görs först när den medicinska eller i förekommande fall den ekonomiska invaliditeten är
fastställd.
Dessförinnan kan förskott på invaliditetsersättningen betalas ut. Förskottet skall svara mot den lägst förväntade
medicinska invaliditeten. Sådant förskott, uttryckt i kronor, avräknas från den ersättning som skall betalas ut när
invaliditetsgraden har fastställts.
Vid dödsfall innan slutreglering skett utbetalas till dödsboet det belopp som svarar mot den säkerställda medicinska
invaliditet som förelåg före dödsfället. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från
skadelagen.

Möjlighet till omprövning av ersättningen om invaliditeten ökar
Om olycksfallsskadan medför att den försäkrades kroppsfunktion väsentligt försämras eller att den 5rsäkrade förlorar
ytterligare arbetsförmåga efter det att slutreglering skett, har den försäkrade rätt att återkomma och M
invaliditetsgraden omprövad. Omprövning medges dock inte sedan mer än 10 år förflutit från det olycksfallet
inträffade.
Den väsentligt försämrade kroppsfunktionen eller den ökade arbetsförmågan ska objektivt kunna f EA avgör vilka
bedömningsunderlag som skall införskaffas.

Ersättning vid dödsfall
Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada inom 3 år från olycksfallet, utbetalas 0,5 prisbasbelopp till
den försäkrades dödsbo som begravningshjälp. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år då
utbetalning sker.
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