FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 367063-7.4

Försäkrad:

KALMAR KOMMUN 212000-0746

Koncern:

Kalmar kommun koncern

Försäkringsförmedlare:

Bolander & Co

Försäkringsperiod:

2021-07-01 - 2022-06-30

Utskrisdatum:

2021-06-11
OLYCKSFALL

Försäkringsgrupp: / Olycksfall
Försäkringsomfaning

Omfaning

Antal

Summa kr

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 72,11 kr per
person.

Försäkringen gäller utan
självrisk
16 809

1 212 096,99

3 622

97 468,02

Alla mantalsskrivna barn 0-19 år i Kalmar kommun: 15 198 st
Elever inskrivna i Kalmarsunds gymnasieförbund som inte ingår i
gruppen mantalsskrivna 0-19 år: 1 451 st
Familjehemsplacerade samt övriga omsorgstagare som inte ingår i
gruppen mantalsskrivna 0-19 år: 70 st
Ensamkommande ﬂykngbarn/: 40 st
Person ännu inte inskriven i allmän försäkringskassa som deltar i
kommunens verksamhet: 50 st
Försäkrade under verksamhetsd. Årspremie 26,91 kr per
person
Elever i vuxenutbildning: 2 672
Personer i arbetsmarknadspoliska åtgärder: 350
Personer i daglig verksamhet, arbetsträning, prakk mm(oavse
ersäningsform) inkl personer som arbetsprövar innan ansökan
ll utbildning: 475
Personer som uör frivilligarbete: 100
Guider: 15
Eventarbetare: 10
Försäkringen omfaar:
- Dödsfallskapital ll följd av olycksfall: 1 basbelopp
- Värdesäkrade kapitalbelopp: 15/30 basbelopp.
- Läke-, rese- och tandskadekostnader även utanför Norden
- Rehabiliteringskostnader: 1 basbelopp
- Kostnader för tekniska hjälpmedel: 1 basbelopp
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- Övriga merkostnader: 1 basbelopp
- Försäkringen gäller för både medicinsk och ekonomisk
invaliditet.
- Skadade personliga llhörigheter, inklusive glasögon ingår med
försäkringsbelopp: 0,25 basbelopp.
- Ersäning vid sveda och värk
- Ersäning avseende 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 tom 1/9 det år eleven går ut gymnasieskola
- Dödsfallsersäning oavse skadeorsak: 1 basbelopp,
åldersbegränsning vid 25 år
- Försäkringen innehållar ej någon reducering pga av ålder före 65
års ålder
- Försäkringen innehållar ej någon slutålder för rä ll ersäning
- Försäkringen uppställar ej krav på lägsta medicinsk
invaliditetsgrad för erhållande av ekonomisk invaliditet
Försäkringen gör inte undantag för:
Farliga verksamheter eller sportakvitet
Skada i samband med alkohol- eller narkokapåverkan
Skada som orsakats av drunkning, insektsbe, solsng, värmeslag
eller förfrysning
Skada i form av hälseneruptur oavse yre våld
Skada i form av vridvåld mot knä

A betala:

Totalpremie:

1 309 565,00

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
PS210 PS210 Olycksfallsförsäkring av 2019-07-01
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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
Försäkringsavtalen avser perioden 2019-07-01 t o m 2022-06-30 med rä för kommunen ll två års förlänging, e år i sänder.
Premieutvecklingsgaran
Premien kommer maximalt a höjas med 10 % per år.
Följande omständigheter omfaas inte av premieutvecklingsgarann:
- Förändringar i premieberäkningsunderlaget som t.ex. antalsuppgier.
- 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 månader innan årsförfallodagen. Om kommunen 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, är gällande.
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. Den som vill ha försäkringsersäning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan
inom o år från dpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berägar ll sådant skydd inträdde enligt FAL kap 7 § 4.
Nämndbehandling
Om det uppstår tvist mellan försäkringstagaren och Protector kan försäkringstagaren vända sig ll: a) Allmänna reklamaonsnämnden (ARN) b)
Försäkringsförbundets nämnd för rässkyddsfrågor c) Konsumenternas försäkringsbyrå d) 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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