FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 1063508-4.1

Försäkrad:

MJÖLBY KOMMUN 212000-0480

Koncern:

Mjölby kommun koncern

Försäkringsförmedlare:

Bolander & Co

Försäkringsperiod:

2022-01-01 - 2022-12-31

Utskrisdatum:

2021-11-02
OLYCKSFALL

Försäkringsgrupp: Olycksfall
Försäkringsomfaning

Omfaning

Antal

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever,
barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens
verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada
som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig
yre händelse (e ufrån kommande våld mot kroppen).
Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för
sjukdom.
Försäkringen gäller även för de som inte är anslutna ll
försäkringskassan.
Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:
Försäkrade under held (dygnet runt). Årspremie 77,06 kr per
person.

Försäkringen gäller utan
självrisk.
71

Barn i förskola inkl. kooperarav förskola och dygnet-runtomsorgen: 10
Barn placerade i behandling/familjevård/HVB: 10
Barn placerade i familjehem: 42
Ensamkommande ﬂykngbarn: 9
Försäkrade under verksamhetsd. Årspremie 28,57 kr.

7 450

Vuxenstuderande i utbildning i kommunens regi: 500
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Mjölby
kommun oavse hemkommun: 3 400
Elever från Mjölby i förskoleklass, grundskola och grundsärskola
hos annan huvudman: 90
Elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola i Mjölby kommun
oavse hemkommun: 750
Elever från Mjölby kommun i gymnasieskola och gymnasiesärskola
hos annan huvudman: 570
Barn i förskola i Mjölby kommuns regi oavse hemkommun: 1550
Barn från Mjölby kommun i förskola hos annan huvudman: 90
Barn i annan pedagogisk verksamhet (Skollagen 25 kap) i Mjölby
kommun oavse hemkommun: 10
Barn från Mjölby kommun i annan pedagogisk verksamhet
(Skollagen 25 kap) hos annan huvudman: 5
Personer i arbetsträning (socialen): 90
Personer i omsorg enligt lag:140
Frivilliga ledare m ﬂ: 15
Deltagare Arbetsmarknad och vägledning (arbetslösa/
arbetsträning): 100
Protector Forsikring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
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Ferieungdomar: 120
Ungdomsledare: 20
Försäkringen omfaar:
- Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.
- Dödsfallskapital 1 basbelopp.
- Läke-, rese- och tandskadekostnader även utanför Norden.
- Rehabiliteringskostnader 1 basbelopp.
- Kostnader för tekniska hjälpmedel 1 basbelopp.
- Övriga merkostnader 1 basbelopp.
- Försäkringen gäller för både medicinsk och ekonomisk invaliditet.
- Skadade personliga llhörigheter, inklusive glasögon ingår
med försäkringsbelopp 0,25 basbelopp. Det krävs kontakt med
sjukvårdande inräning.
- Ersäning för sveda och värk.
- Ersäning vid lyte och men inklusive ärr och utseendemässig
förändring.
- Ersäning vid smia av HIV-virus och hepat som försäkrad
drabbas av under utbildning, prakk och arbetsmarknadspoliska
åtgärder, kapitalbelopp 5 basbelopp.
- Krisförsäkring
- Försäkringen gäller t o m 1/9 det år eleven går ut gymnasieskola.
- Försäkringen gäller utan självrisk
I övrigt ingår följande:
- Dödsfallsersäning oavse skadeorsak 1 basbelopp. Åldersgräns
25 år.
- Försäkringen innehåller ej reducering pga av ålder före 65 års
ålder.
- Försäkringen innehåller ingen slutålder för rä ll ersäning.
- Försäkringen uppställer ej krav på lägsta medicinska
invaliditetsgrad för erhållande av ekonomisk invaliditet.
- Försäkringen gör inte undantag för:
a) Farlig verksamhet eller sportakvitet,
b) Skada i samband med alkohol- eller narkokapåverkan.
c) Skada som orsakats av drunkning, insektsbe, solsng,
värmeslag eller förfrysning.
d) Skada i form av hälseneruptur oavse yre våld.
e) Skada i form av vridvåld mot knä.

A betala:

Totalpremie:

218 318,00

Belopp är avrundat ll närmaste hel krona.
Villkor:

Protector Forsikring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
11153 Stockholm

Informaon about insurance distribuon olycksfall Informaon kring försäkringsdistribuon av 2019-01-01
PS100 PS100 Allmänna avtalsbestämmelser av 2020-07-01
PS210 PS210 Olycksfallsförsäkring av 2021-07-01
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VIKTIG TILLÄGGSINFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSAVTALET
Bekräelse
Kontrollera försäkringsavtalet. Det är en bekräelse på avtalets innehåll. Om vi inte moar en anmälan om eventuella felakgheter anses avtalet
som godkänt.
Avtalsd
Försäkringsavtalet avser perioden 2019-01-01 t o m 2021-12-31 med rä för kommunen ll förlängning t o m 2023-12-31.
Premieutvecklingsgaran
Premien kommer maximalt a höjas med maks 10% per år. Följande omständigheter omfaas inte av premieutvecklingsgarann:
• Förändringar i premieberäkningsunderlaget.
• Sedvanlig indexering.
• Normala undantag avseende aviseringar som leverantören inte kontrollerar själv, som t.ex. myndighets pålaga eller väsentligt fördyrade
återförsäkringskostnader.
• E väsentligt förändrat skaderesultat.
Förändring av premier och villkor under avtalsden
Ändringar av premiesatser och / eller villkor aviseras senast sex (6)månader innan årsförfallodagen. Om försäkringstagaren inte accepterar
ändringarna, upphör försäkringsavtalet a gälla vid kommande årsförfallodag. Normala undantag avseende aviseringar som leverantören inte
kontrollerar själv, t.ex. myndighets pålaga, eller kraigt fördyrade återförsäkringskostnader.
Betalningsvillkor
Premiefaktura utställs för den juridiska personens respekve enheter och önskad fakturaadress. Betalningsfrist är 30 dagar neo från fakturans
ankomstdag ll försäkringstagaren.
Informaonsplikt
För försäkringsavtal som är ingå genom försäkringsmäklare är all informaon a betrakta som om den är given direkt ll/från försäkringstagaren.
Säkerhetsföreskrier
Vid bro mot en eller ﬂera av de säkerheöreskrier som är gjort gällande för försäkringen kan Protector reducera eller neka utbetalning av
ersäning.
Anmälningsfrist för skador
Vid skada måste Protector varslas utan ollbörligt dröjsmål. Räen ll ersäning faller bort om kravet inte framställts inom e (1) år eer det a
försäkringstagaren ﬁck vetskap om de omständigheter som berägar det.
Nämndbehandling
Om det uppstår tvist mellan försäkringstagaren och Protector kan försäkringstagaren vända sig ll:
• Allmänna reklamaonsnämnden (ARN)
• Försäkringsförbundets nämnd för rässkyddsfrågor
• Konsumenternas försäkringsbyrå
• Allmän domstol
Flyning av avtal under försäkringsden
Vid kollekvavtal och vid skadeförsäkringsavtal i anknytning ll näringsverksamhet har försäkringstagaren inte rä a säga upp försäkringen under
försäkringsden.
Ändringar vid förnyelse
Det tas förbehåll om ändring av premie och försäkringsvillkor.
Försäkringsbolag
Den här försäkringen är tecknad i:
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige
Tlf: 08-410 637 00
Epost: service@protectorforsakring.se
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