
Kollektiv olycksfallsförsäkring för verksamheter 
bedrivna av Region Jönköpings län

FÖRSÄKRINGSBESKED

Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller

A. Barn i förskola, pedagogisk omsorg   
och familjehem.

Heltid

B. Elever i grundskola, gymnasie-
skola, kommunal vuxenutbildning 
med heltidsundervisning.

Heltid

C. Ledare och förtroendemän som 
inte får ersättning från TFA.

Heltid

HUR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp

Medicinsk invaliditet om minst 50 % 30 basbelopp

Medicinsk invaliditet under 50 % 15 basbelopp

Ekonomisk invaliditet om minst 50 % 30 basbelopp

Dödsfall 0,5 basbelopp

Hjälpmedel 1 basbelopp

Övriga moment Se nästa sida

ERSÄTTNING

Med skoltid/verksamhetstid avses
• lektion och rast
• verksamhet inom fyra aktiviteter och samlad skoldag
• skolresor och dylikt som anordnas av skolan och med  

en av skolan utsedd ledare
• praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor
• yrkesorienterade arbeten i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder
• verksamhet inom förskola och pedagogisk omsorg
• direktfärd till och från nämnda verksamheter.

Med heltid avses
• hela dygnet – såväl skoltid, fritid, lov som arbetstid.

2013-10-03

NÄR SKADA INTRÄFFAT

• Sök läkare ansluten till svensk försäkringskassa.

• Anmäl skadan omedelbart. Blankett för skadeanmälan kan du 
få från Länsförsäkringar Jönköping.

• Fyll i anmälan och sänd den till Länsförsäkringar Jönköping. 
Det är särskilt viktigt att det framgår hur olycksfallet har gått 
till samt att anmälan är underskriven av målsman om eleven är 
under 18 år. Elever över 18 år kan själva skriva under anmälan.

• Vid tandskada kontakta tandläkare ansluten till svensk försäk-
ringskassa. Ange på skadeanmälan vilken tand som skadats.

• Behöver eleven taxi till och från skolan på grund av olycksfal-
let ska målsman/eleven begära ett intyg från den behandlade 
läkaren. Av intyget skall framgå under vilken tid eleven bevil-
jats taxi. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, ska 
Länsförsäkringar Jönköping kontaktas för bekräftelse, tel. 
036-19 90 00. När ni fått denna bekräftelse kan beställning av 
taxiresor göras. Lämna då uppgift om adresser, skoltider med 
mera till taxi.

• För de utlägg som uppstår under behandlingstiden fordrar vi 
originalkvitton. Resekostnader till och från behandlingar er-
sätts i första hand från regionens sjukresekontor. Begär alltid 
”intyg om utbetald reseersättning”.

Frågor om inträffade skador besvaras av Länsförsäkringar 
Jönköping på telefon 036-19 90 00. 



I det här försäkringsbeskedet lämnas endast 
en kortfattad beskrivning av försäkringen. Vid 
skadereglering tillämpas de villkor som finns i 
avtalet mellan Region Jönköpings län och Läns-
försäkringar Jönköping. Vill du ha ytterligare 
information eller de fullständiga villkoren finns 
det att hämta på vår webbplats lansforsakringar.se 
eller via vårt huvudkontor i Jönköping.

VAD MENAS MED OLYCKSFALLSSKADA?

medfört läkar- eller tandläkarbesök, ersätts personliga gång- 
kläder, cykel eller ridhjälm, glasögon, hörapparat och andra vid 
olycksfallet burna handikappshjälpmedel. Ersättning lämnas 
med högst 0,25 basbelopp. 

Vid skada på tänder lämnas ersättning för nödvändiga och 
skäliga kostnader för behandling som utförs av tandläkare. Vid 
inplantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning om 
behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. 
Ersättning lämnas med högst 0,25 basbelopp.

Tandbehandling som på grund av den försäkrades ålder 
måste skjutas upp till senare tidpunkt ersätts också. En förutsätt-
ning är att vi har godkänt behandlingen innan den försäkrade 
fyllt 25 år.

HJÄLPMEDEL HÖGST 1 BASBELOPP
Ersättning lämnas för av Länsförsäkringar Jönköping i förväg 
godkända rehabiliteringskostnader och hjälpmedel inom 5 år 
från olycksfallet för
• vård och behandling av läkare eller annan sjukvårdsutbildad 

person
• arbetsprövning, arbetsträning eller omskolning
• tekniska hjälpmedel, som kan underlättna den dagliga livs-

föringen.

MEDICINSK INVALIDITET
Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående ned-
sättning av kroppsfunktionen. Ersättning utbetalas med så stor 
del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden.

VANPRYDANDE ÄRR
Ersättning kan lämnas om olycksfallskadan medfört van- 
prydande ärr som kvarstår ett år efter skadetillfället.

EKONOMISK INVALIDITET
Med ekonomisk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört 
bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 %.

ERSÄTTNING VID DÖDSFALL
Om försäkrad avlider på grund av olycksfallsskadan inom tre år 
från skadetillfället, utbetalas till dödsboet det belopp som avta-
lats och som framgår av detta försäkringsbesked. 

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp

Vid invaliditetsgrad under 50 % 15 basbelopp

Vid invaliditetsgrad om minst 50 % 30 basbelopp

Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp så snart den defini-
tiva invaliditetsgraden fastställts.

Utbetalningen grundas på det försäkringsbelopp, i kronor, som 
gäller den dag vi sänder ersättningsbeloppet.

Ersättning för hjälpmedel 1 basbelopp

ERSÄTTNING
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En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar 
den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. En ansträng-
ning som till exempel medför en muskelbristning är inte i sig att 
betrakta som ett olycksfall eftersom där saknas det moment av 
yttre händelse som kännetecknar olycksfallet.

INVALIDITETSERSÄTTNING
Vid invaliditet bestäms ersättningen av invaliditetsgraden. 
Den är ett mått på det kvarstående men som skadan orsakat. 
Vid skada utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som mot-
svarar invaliditetsgraden.

Vid utlandspraktik eller annan utlandsvistelse rekom-
menderas en reseförsäkring för bästa möjliga skydd.

Bra att veta om regionens försäkring

lansforsakringar.se

Försäkringsgivare:
Länsförsäkringar Jönköping,
Box 623, 511 18 Jönköping 

DÖDSFALLSERSÄTTNING
Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada betalar vi ut en 
engångsersättning av 0,5 basbelopp.

LÄKE-, TANDSKADE- OCH RESEKOSTNADER
Ersättning ges för nödvändiga utgifter som läkarvård, sjukhus-
vård och läkemedel samt för behandling och för de hjälpmedel 
som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning lämnas 
för resor till och från läkare och sjukhus. Om läkaren föreskrivit 
särskilt transportmedel mellan hemmet och skolan under 
behandlingstiden ersätts merutgifter för detta. Om olycksfallet 

Jönköping Väster Barnarpsgatan 22, 036-19 90 00  Jönköping Öster Pollaregatan 23, 036-19 90 00  Nässjö Storgatan 38, 0380-57 58 00  Tranås Storgatan 30, 
0140-37 52 00  Vetlanda Vitalagatan 11, 0383-75 75 00  Värnamo Storgatan 37, 0370-34 43 00


