Försäkringsbesked för Polisförbundets obligatoriska medlemsförsäkring 2022
Försäkringen ingår i medlemsavgiften.
Nedanstående är en kortfattad beskrivning av försäkringens utformning och omfattning.
Omfattning
Olycksfallsförsäkring – heltid
gäller dygnet runt för medlem
Ersättning för:
-Läkekostnader
-Tandskadekostnader
-Resekostnader

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. Ersättning för kostnader
lämnas inte om det ersätts från annat håll.

Merkostnader

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, kan ersättning
lämnas för oundvikliga merkostnader som olycksfallsskadan medfört under den akuta
behandlings- och läkningstiden. Ersättning kan också lämnas för kläder samt normalt
burna personliga tillhörigheter som skadats vid olycksfallet. Ersättning lämnas med totalt
högst 3,6 prisbasbelopp (173 880 kr år 2022). Med prisbasbelopp avses det
prisbasbelopp som gällde när olycksfallet inträffade.

Dagersättning

Ersättning med maximalt 200 kr/dag vid arbetsoförmåga p.g.a. olycksfall, från och med
dag 29 och som längst till och med dag 90.

Krishjälp

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

Rehabiliterings- och
hjälpmedelskostnader

Ersättning för rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader kan lämnas efter
olycksfallsskadans akuta behandlings- och läkningstid, med högst 2 prisbasbelopp
(96 600 kr år 2022).

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet innebär att den försäkrade fått en varaktig bestående nedsättning
av kroppsfunktionen till följd av olycksfallsskada. Skadan ska ha medfört någon mätbar
invaliditet inom tre år. Vid minst 80 procent invaliditet lämnas ersättning till 100 procent
med hänsyn tagen till uppnådd ålder. Högsta ersättningen är 22 prisbasbelopp (1 062
600 kr år 2022). Ersättningsbeloppet avtrappas från 56 år med 5 procentenheter per år.

Ärr och kosmetisk defekt

Maximalt 10 prisbasbelopp (483 000 kr år 2022)

Ersättning vid dödsfall

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskadan, utbetalas 2,2 prisbasbelopp till
dödsboet (106 260 kr år 2022).

Sjukförsäkring
Omfattar ordinarie medlem samt Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall efter 30 dagars
karens. Högst 1 500 kr per månad i längst 60 dagar. Ersättningens storlek beror på
arbetslös medlem utan
graden av arbetsoförmåga.
anställning. Studerandemedlemmar omfattas inte.
Kontakta Polisförbundet Försäkrings kundtjänst vid frågor:
Telefon: 08-676 97 00 (tonval 2) E-post: forsakringar@polisforbundet.se
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EFTERKÖPSINFORMATION
I denna bilaga hittar du en kortfattad beskrivning av vår
gruppförsäkring och förklaringar av allmänna begrepp. Ditt
försäkringsinnehav framgår av ditt försäkringsbesked.
Grunden för din gruppförsäkring är det gruppavtal som finns
mellan Euro Accident, Polisförbundet Försäkring och Söderberg &
Partners.
Notera att det är våra fullständiga försäkringsvillkor och
försäkringsavtal som gäller vid skadereglering. Fullständiga villkor
kan du få av Polisförbundet Försäkring. Fullständiga
försäkringsvillkor finns även tillgängliga på Polisförbundets
hemsida polisforbundet.se/forsakringar.
Kontakta Polisförbundet Försäkring vid frågor om din försäkring.

OBLIGATORISK OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Olycksfallsförsäkring gäller för olycksfallsskada som inträffar
under försäkringstiden.
Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den försäkrade
drabbas av ofrivilligt vid en plötslig oförutsedd yttre händelse.
Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av:
–
förfrysning, värmeslag eller solsting
–
smitta till följd av fästingbett
–
plötsligt vridvåld mot knä
–
hälseneruptur
–
skada i direkt anslutning till polisingripande i tjänst *)
*) Gäller skador som uppstår under polisingripande i tjänst samt
även polisingripande enligt Polisförordning (2014:1104) 16 §
Skyldigheter under ledig tid, även om inte samtliga rekvisit
plötslig och oförutsedd händelse är uppfyllda.
Följande kostnader kan ersättas:
–
läkekostnader upp till högkostnadsskyddet i längst tre år
–
tandskadekostnader i längst fem år
–
resekostnader upp till högkostnadsskyddet i längst tre år
–
merkostnader, upp till 3,6 prisbasbelopp, varav skador på
bland annat kläder med ett engångsbelopp upp till 2 000
kronor och för oundvikliga merkostnader under skadans
akuta behandlings- och läketid upp till 2 000 kr.
–
rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader efter
olycksfallsskadans akuta behandlings- och läkningstid, med
högst två prisbasbelopp.
Försäkringen ersätter även följande:
–
dagersättning vid minst 25 % arbetsoförmåga fr.o.m. dag 29
längst t.o.m. dag 90 med högst 200 kronor per dag
–
medicinsk invaliditet tidigast efter ett år
–
ärr och annan utseendemässig förändring upp till 10
prisbasbelopp
–
krishjälp högst tio behandlingstillfällen hos psykolog
–
dödsfallskapital, 2,2 prisbasbelopp.
Medicinsk invaliditet innebär att den försäkrade fått en
bestående nedsättning av kroppsfunktionen till följd av
olycksfallsskada. Skadan ska ha medfört någon mätbar invaliditet
inom tre år. Vid minst 80 procent invaliditet lämnas ersättning till
100 procent med hänsyn tagen till uppnådd ålder.
Vem kan teckna försäkringen?
Se "Information om Euro Accidents Gruppförsäkring".
Viktiga begränsningar
Såsom olycksfallsskada avses inte kroppsskada som uppkommit
genom:
–
besvär i skelett, leder, muskler, nerver, diskar, brosk, senor
eller bindväv som kan antas ha samband med

överbelastning, ensidig rörelse, förslitning, sjuklig
förändring eller åldersförändring
–
smitta genom bakterie eller virus *) även matförgiftning
–
skada till följd av ingrepp, behandling eller undersökning
–
försämring i hälsotillståndet utan samband med
olycksfallsskadan
–
besvär orsakad av graviditet, förlossning eller följder därav.
*) Försäkringen gäller dock för smitta till följd av fästingbett.
Försäkringen ersätter bland annat inte:
–
privat vård eller behandling
–
tandskada till följd av tuggning, bitning, inflammation eller
andra tandsjukdomar
–
merkostnader i näringsverksamhet
–
kostnader som ersätts från annat håll
–
kostnader, för hemtransport utanför hemorten.

OBLIGATORISK SJUKFÖRSÄKRING
Obligatorisk sjukförsäkring ger den försäkrade en månatlig
utbetalning under maximalt två månaders tid, om den försäkrade
inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Första
utbetalningen sker normalt efter 30 dagars karens.
Vem kan teckna försäkringen
Ordinarie medlem i Polisförbundet samt arbetslös medlem som
står utan anställning. Studerande omfattas inte.
Försäkringen ersätter
Försäkringen ersätter följande vid skada:
månatlig ersättning i längst 2 månader, vid minst 25 procents
arbetsoförmåga
samtalsstöd ingår utan kostnad för samtliga försäkrade och
omfattar rådgivning via telefon eller besök avseende
psykosociala, ekonomiska, juridiska eller livsstilsrelaterade frågor.
Viktiga begränsningar
Försäkringen omfattar inte arbetsoförmåga orsakad av
drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd, alkoholberoende
eller läkemedelsmissbruk.
Se även Begränsningar under Allmän information.

Allmän information
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för försäkringen är Euro Accident Livförsäkring
AB. Försäkringsgivaren är det försäkringsbolag som ingått
försäkringsavtalet och därmed bär försäkringsrisken.
Premie
Premien för försäkringen fastställs för ett år i taget och bestäms
bland annat utifrån den ersättningsnivå som erbjuds.
När försäkringen börjar gälla
Försäkringen börjar gälla från det datum som följer av
gruppavtalet. För studerandemedlem anses försäkringsavtalet
ingånget när fullständig ansökan om medlemskap är mottagen av
Polisförbundet samt att medlemsavgiften är erlagd. Första dagen
som försäkringsavtalet gäller är i samband med studiestart.
Slutålder
Försäkringen gäller längst till och med utgången av den månad
medlem fyller 70 år.
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Giltighet i utlandet
Samtliga Euro Accidents gruppförsäkringar gäller vid vistelse
utanför Norden i upp till tolv månader.
Vad är försäkringsbelopp och hur beräknas min ersättning?
De försäkringar Euro Accident erbjuder kan ersätta dina utlägg,
men kan också ge dig en ersättning baserad på tecknat
försäkringsbelopp. Det kan bli aktuellt när du drabbats av nedsatt
funktions- och arbetsförmåga eller vid dödsfall och baseras på
storleken på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet styrs av den
allmänna prisutvecklingen och räknas om varje kalenderår.
Du har till exempel en Olycksfallsförsäkring med ett
försäkringsbelopp på tio prisbasbelopp och skadar ditt knä i ett
olycksfall. En läkare bedömer därefter att du får en nedsatt
funktionsförmåga motsvarande åtta procent, då blir din
ersättning åtta procent av tio prisbasbelopp före eventuellt
åldersavdrag beroende på din ålder när skadan inträffar.
Vad händer vid ett skadefall?
Generellt gäller att du så snart som möjligt ska anmäla ett
skadefall som kan ge rätt till ersättning till Polisförbundet
Försäkring. Blankett för anmälan hämtas på
polisforbundet.se/forsakringar eller kontakta Polisförbundets
Försäkring. Vissa kostnader kan den försäkrade få ersättning för
direkt genom att ringa till Euro Accident. Aktuella telefonnummer
finns på polisforbundet.se/forsakringar eller euroaccident.se.
Spara originalkvitton och intyg som underlag för att Euro
Accident ska kunna betala ut ersättning för vårdbesök,
läkemedel, resor och annat.
Skada regleras alltid enligt det villkor som gäller för
avtalsperioden då skadan inträffat.
Vad händer om min försäkring upphör att gälla?
Om din försäkring avslutas för att gruppavtalet upphör, eller för
att du lämnar den grupp du tillhört, kan du i vissa fall teckna
liknande försäkringsskydd i vår fortsättningsförsäkring. Denna
kan ha andra villkor och premier än din tidigare gruppförsäkring.
Skulle din försäkring avslutas för att du uppnått den slutålder som
gäller för gruppavtalet, eller om du ålderspensionerats, kan du ha
rätt att teckna seniorförsäkring i form av Olycksfallsförsäkring.
Seniorförsäkringen har särskilt försäkringsvillkor och en annan
premiesättning än din tidigare gruppförsäkring.
Under vissa omständigheter kan du också omfattas av tre
månaders förlängt försäkringsskydd, så kallat efterskydd, när din
försäkring upphör att gälla.
Kom ihåg att alltid meddela Polisförbundet Försäkring om du
lämnar den grupp du tillhört.
Oriktig eller ofullständig uppgift
Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter, om förhållanden som är
av betydelse för bedömning av försäkringsrisken, har lämnats kan
det medföra att försäkringen sägs upp eller ändras och att rätten
till ersättning helt eller delvis bortfaller.
Allmänna viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för skadefall som:
–
orsakats av krig, terrorism eller atomkärnprocess.
Deltagande i militär fredsbevarande verksamhet i EU:s eller
FN:s regi eller enligt beslut av OSSE (Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa), räknas inte som

–

deltagande i krig eller politiska oroligheter. Som krig räknas
normalt inte heller livvaktsuppdrag i samband med
deltagande i polisiär insatsstyrka, förutsatt att uppdraget
inte ingår i militär verksamhet.
uppstår när du deltar i viss riskfylld aktivitet. Denna
begränsning gäller inte om skadefall inträffar under
tjänsteutövning

K-klassad försäkring
Försäkringen är en kapitalförsäkring (K) enligt
inkomstskattelagen. Utfallande belopp är fritt från inkomstskatt.
Preskription
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning eller annat
försäkringsskydd måste väcka talan mot Euro Accident inom tio
år från tidpunkten när det förhållande som enligt
försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd eller ersättning
inträdde. Annars går rätten till ersättning eller annat
försäkringsskydd förlorad.
Behandling av personuppgifter
Som personuppgiftsansvarig behandlar Euro Accident
personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de
försäkringar och tjänster som vi har kommit överens om och för
andra ändamål som att till exempel följa lagar och andra regler.
För detaljerad information om personuppgiftsbehandlingen,
vänligen läs vidare i Euro Accidents integritetspolicy som finns på
euroaccident.se eller kontakta Euro Accident.
Integritetspolicyn, innehåller bland annat information om hur
Euro Accident samlar in och använder dina personuppgifter men
även information om dina rättigheter i samband med
behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information,
rättelse, dataportabilitet, rätten att bli glömd och göra
invändningar etc.
Försäkringsgivare för försäkringen är Euro Accident Livförsäkring
AB. Försäkringsgivaren är det försäkringsbolag som ingått
försäkringsavtalet och därmed bär försäkringsrisken.
Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.
Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd?
I första hand ska du vända dig till Euro Accident och be att få
ärendet omprövat. Euro Accident har också en utsedd
klagomålsansvarig dit du kan vända dig för hjälp.
Kontaktinformation till klagomålsansvarig finns på Euro Accidents
hemsida euroaccident.se. Är vi inte överens, kan du vända dig till
Allmänna Reklamationsnämnden eller
Personförsäkringsnämnden. Kostnadsfri rådgivning kan erhållas
hos Konsumenternas Försäkringsbyrå. Försäkringsärende kan
även prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt.
Viktiga begränsningar
Försäkringen ersätter inte:
–
drogmissbruksrelaterad sjukdom eller tillstånd,
alkoholberoende eller läkemedelsmissbruk
–
kroniskt trötthetssyndrom
–
psykisk sjukdom eller stressrelaterad sjukdom som visat sig
inom 24 månader sedan försäkringen tecknades.
Skulle du vid sjukskrivning få en inkomst efter skatt som är högre
än 90 procent av lönen vid fullt arbete, utbetalas ersättning
endast upp till en nivå på 90 procent.
Om du är arbetsoförmögen efter 65 års ålder kan ersättningen
komma att begränsas enligt Försäkringskassans gällande regler
och bedömning.
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