
Vem försäkringen gäller för när försäkringen gäller

Barn 0-17 år 
 – Barn folkbokförda i Göteborgs Stad.
 – Barn från annan kommun inom kommunal och enskild barnomsorg samt  

kommunal och fristående skola i Göteborgs Stad.
 – Asyl- och anknytningssökande barn samt gömda och papperslösa barn i  

Göteborgs Stad.

Heltid 
Hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid.

gymnasieelever fr o m 18 år
 – Gymnasieelever i kommunal eller fristående gymnasieskola inklusive elever från 

annan kommun.
 – Gymnasieelever från Göteborgs Stad med skolgång i gymnasier i annan  

kommun.

Heltid 
Hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid.
För elever som slutför sin utbildning gäller försäk-
ringen fram till 1 september respektive år.

övriga försäkrade
 – Deltagare till och med 19 år i av Utbildningsförvaltningen anordnad vuxenut-

bildning: sfi, grundläggande- och gymnasial nivå, Särvux, yrkeshögskolan samt 
prövning och uppdragsutbildning, inklusive studerande i arbetsplatsförlagd 
utbildning, praktik och projektarbete. 

Heltid 
Hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid.
För elever som slutför sin utbildning gäller försäk-
ringen fram till 1 september respektive år.

övriga försäkrade 
 – Deltagare i av Utbildningsförvaltningen anordnad vuxenutbildning: sfi, grund-

läggande och gymnasial nivå, Särvux, yrkeshögskolan samt prövning och 
uppdragsutbildning, inklusive studerande i arbetsplatsförlagd utbildning, praktik 
och projektarbete. 

 – Ledare i kommunal verksamhet som inte omfattas av LAF.

Verksamhetstid, samt under direkt färd till och  
från denna verksamhet

försäkringsmoment försäkringsBelopp

Medicinsk invaliditet 101 prisbasbelopp2

Förvärvsmässig invaliditet 103 prisbasbelopp2

Läke-, tandskade- och resekostnader Utan beloppsbegränsning

Merkostnader Upp till 1 prisbasbelopp2

Hjälpmedelsersättning Upp till 2 prisbasbelopp2

Medicinsk Rehabilitering Upp till 2 prisbasbelopp2

Kläder och glasögon Upp till 1 prisbasbelopp2

Sveda och värk   Ersättning enligt tabell 

Ärrersättning  Ersättning enligt tabell

Dödsfallsersättning  1 prisbasbelopp2

Krisförsäkring Upp till 10 behandlingar

1 Vid invaliditet om minst 50 % beräknas ersättningen på 20 prisbasbelopp 
2 Prisbasbeloppet är 44 400 kronor 2014
3 Vid minst halv bestående arbetsoförmåga betalas 10 prisbasbelopp, vid tre fjärdedelar bestående arbetsoförmåga betalas 15 prisbasbelopp, 
vid hel bestående arbetsoförmåga betalas 20 prisbasbelopp.

HUR FöRSÄKRinGEn GÄLLER

Försäkringsbesked 
olycksfallsförsäkring

för Barn och ungdom i göteBorgs stad 

 fr o m 2014-07-01 - 2015-06-30

Försäkringsnummer  

2056021



Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller i hela världen och den gäller utan självrisk.

försäkringsVillkor

I det här försäkringsbeskedet lämnar vi en kortfattad beskriv-

ning om försäkringen. Vid skadereglering tillämpas de villkor 

som finns i avtalet mellan Göteborgs Stad och Länsförsäkringar.

Vill du ha ytterligare information ber vi dig kontakta oss.

olYcksfallsskada

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den 

försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. Med 

olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, 

värmeslag, solsting, total hälseneruptur, vridvåld mot knä samt 

smitta på grund av fästingbett.

inValiditet till följd aV olYcksfallsskada

Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående 

nedsättning av kroppsfunktion.

Med förvärvsmässig invaliditet menas för framtiden bestående 

nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften.

läke-, tand- och resekostnader

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för vård 

eller behandling som läkare föreskriver för skadans läkning. 

Privat vård ersätts inte.

Vid tandskada lämnar vi ersättning för av oss på förhand 

godkända kostnader. Tandskada på grund av tuggning eller 

bitning ersätts inte.

Ersättning lämnas även för resor, pga olycksfallsskada, med 

särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbetet om 

läkare föreskrivit detta. Kontakta oss i så fall.

hemtransport

Råkar den försäkrade ut för olycksfallsskada och läkare bedömer 

det nödvändigt, betalar bolaget nödvändiga och skäliga kostnader 

för hemtransport av den skadade. 

Försäkringen omfattar också hemtransport i samband med 

dödsfall utomlands. Hemtransport ska, innan transporten utförs, 

vara godkänd av  Länsförsäkringar och/eller SOS International i 

Köpenhamn (tfn:+4570105050).

merkostnader

Ersättning kan lämnas för oundvikliga merkostnader som 

uppstår under den akuta läkningstiden. Ersättning för förlorad 

arbetsinkomst lämnas inte.

hjälpmedelsersättning

Ersättning kan lämnas för kostnader, som inte ersätts från annat 

håll, för vissa hjälpmedel som kan lindra ett invaliditetstillstånd 

efter en olycksfallsskada. Vi ska på förhand godkänna kostna-

derna.

medicinsk rehaBilitering

Ersättning kan lämnas för åtgärder som har föreskrivits av 

läkare som syftar till en återgång i arbete eller studier.

kläder och glasögon

Om olycksfallsskadan har krävt läkar- eller tandläkarbehand-

ling, ersätts i samband med olycksfallet skadade personliga  

kläder, glasögon, hjälm eller handikapphjälpmedel som bars vid 

olyckstillfället. Om skadat föremål går att reparera lämnas 

ersättning för reparationskostnaden.

sVeda och Värk

Ersättning lämnas då den akuta sjuktiden överstiger  

30 dagar. Med akut sjuktid menar vi den akuta behandlings-  

och läkningstiden.

ärr

Ersätts enligt tabell tidigast ett år efter olycksfallsskadan. En 

förutsättning för ersättning är att skadan krävt läkarbehandling.

dödsfallsersättning

Ingår oberoende av dödsorsak.

krisförsäkring

Ingår om du drabbas av akut psykisk kris i samband med 

 •  allvarlig olycksfallsskada

 •  överfall, hot, rån eller våldtäkt (polisanmälan krävs)

Ersättning lämnas för skälig kostnad för upp till 10 behandlingar

hos legitimerad psykolog/psykoterapeut eller annan för stödsam-

tal utbildad person. Behandlingen ska godkännas av Länsförsäk-

ringar. Försäkringen gäller inte för psykisk ohälsa på grund av 

mobbning.

Åtgärder Vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

 • sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål

 • anmäler skadan till oss via telefon 031-63 23 75 eller på 

lansforsakringar.se 

Bra att veta om försäkringen
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sjukdom Vanligaste orsaken till inValiditet

Försäkringen ditt barn får genom Göteborgs Stad gäller bara vid 

olycksfall men vanligaste orsaken till invaliditet hos barn är 

sjukdom. Det kan till exempel handla om ämnesomsättningssjuk-

domar eller sjukdomar i sinnesorgan. 

försäkringsBelopp

Grundbelopp vid invaliditet är 10 prisbasbelopp2.  

Högsta ersättningsbelopp är 20 prisbasbelopp. 

sÅ här Beräknas ersättningen Vid inValiditet

 • Medicinsk invaliditetsgrad understigande 50 procent  

– ersättning beräknas på försäkringsbeloppet 

 • Medicinsk invaliditetsgrad 50 procent och däröver  

– ersättning beräknas på 2 gånger försäkringsbeloppet 

 • Vid 50 procents bestående arbetsoförmåga lämnas  

ersättning med 50 procent av försäkringsbeloppet.

 • Vid 75 procents bestående arbetsoförmåga lämnas  

ersättning med 75 procent av försäkringsbeloppet.

 • Vid hel bestående arbetsoförmåga lämnas ersättning med  

100 procent av försäkringsbeloppet

pris

Priset på denna försäkring är 468 kronor per år.

Väljer du att betala månadsvis är priset 40 kronor per månad.

andra ersättningar som kan lämnas

 • Läke- och resekostnader vid sjukdom

 • Sjukhusvistelse och akutvårdsersättning

 • Rehabilitering och hjälpmedel

 • Kostnadsbidrag

 • Dödsfallsersättning

sÅ här gör du för att komplettera  

göteBorgs stads olYcksfallsförsäkringförsäkring

Fyll i intresseanmälan nedan så kommer ansökan och förköps-

information hem i brevlådan. Vill du hellre ringa når du oss på 

031-63 80 00. 

 

hälsodeklaration 

När du ansöker om sjukförsäkringen gör vi en medicinsk 

riskbedömning. Sjukdomar som ditt barn redan har och vissa 

undantagna sjukdomar går inte att försäkra sig mot. I de flesta fall 

kan barnet få en sjukförsäkring men vi gör undantag för de 

sjukdomar och besvär som redan finns när du ansöker om 

försäkringen. Det är därför vi behöver  

veta så mycket om ditt barns hälsa.  

När du fyller i hälsodeklarationen  

får vi kunskap om ditt barn som  

gör att vi kan bedöma vilken  

försäkring vi kan erbjuda dig.

1 Priset avser en försäkring som tecknas mellan 2014-07-01 och 2015-06-30
2 Prisbasbeloppet är 44 400 kronor 2014
3 Försäkringen kan tecknas till och med 18 års ålder.

LFGB_FöRSÄKRinGSBESKED_OLycKSFALL_1406

oSkicka mig ansökan, hälsodeklaration och mer information om den kompletterande försäkringen

oRing mig, jag vill veta mer om oandra försäkringar obanktjänster  opensionssparande

namn Personnummer

Gatuadress Telefon

Postnr  Postadress Mobiltelefon



Erbjudande om ett ännu bättre skydd
Barnen är det käraste vi har. Trots detta är ofta bilen och hemmet bättre försäkrade än barnen. 
Vi erbjuder dig att komplettera Göteborgs Stads olycksfallsförsäkring med en försäkring 
som även ersätter invaliditet orsakad av sjukdom3.

För 40 kronor per barn och månad1 

kan du komplettera Göteborgs Stads 

olycksfallsförsäkring med en  

försäkring som ger skydd  

även vid sjukdom.

40:-



Svarsförsändelse
Kontonummer 410 217 600
404 20 Göteborg

Länsför- 
säkringar  
betalar 
portot

Lilla Bommen 8, 404 84 Göteborg
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