
FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 705354-6.1

Försäkrad: Perstorps Kommun 212000-0910

Koncern: Perstorps kommun koncern

Försäkringsförmedlare: Willis Towers Watson Sweden AB

Försäkringsperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

Utskrisdatum: 2022-12-06

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 har tecknat gäller inte för
sjukdom.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande: Försäkringen gäller utan
självrisk.

Försäkrade under verksamhetsd. Årspremie 22,28 kr per
person.

358

Elever i komvux/grundvux/SFI: 145
Ungdomar som omfaas av kommunens uppföljningsansvar: 20
Ledare i kommunal verksamhet utan TFA: 5
Personer i arbetsmarknadspoliska åtgärder, även placerade i
annan kommun: 40
Personer i arbetsträning, prakk och liknande: 25
Övriga av kommunen anlitade personer i av kommunen anordnad
verksamhet: 8
Gode män och förvaltare: 0
Flykngar med uppehållsllstånd i verksamhet anordnad av
kommunen: 10
Personer i övrig kommunal verksamhet (simskola med mera): 100
Ungdom som uör ungdomstjänst: 5

Försäkrade under held (dygnet runt). Årspremie 63,93 kr per
person.

2 002

Elever i grundskola och grundsärskola inkl privata/kooperava: 1
002
Elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola: 287
Elever folkbokförda i Perstorps kommun som går i skola i annan
kommun: 103
Elever i särvux: 0
Barn i förskola och familjedaghem inkl privata och kooperava
förskolor även i annan kommun: 442
Barn och ungdom i familje-/jour-/feriehem: 46
Personer som är boende/har bistånd enligt LSS, LVU, LVM och SOL
samt liknande lagsning: 122
Ungdomar under individuellt program (KUP) : 0
Ensamkommande flykngbarn: 0
Övriga omsorgstagare: 0
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FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 705354-6.1

Arbetsmarknadspoliska åtgärder: 0

Omfaning

Försäkringen gäller i hela världen upp ll 12 månader.

Försäkringsbelopp är:
- Medicinsk invaliditet: 15 / 30 basbelopp
- Ekonomisk invaliditet: 15 basbelopp
- Dödsfallskapital: 1 basbelopp
- Kostnader: Nödvändiga och skäliga

Försäkringen gäller på held respekve skol-, frid-,
verksamhetsd. Försäkringen gäller även för de personer som inte
är inskrivna i Försäkringskassan i Sverige, och/eller de personer
som saknar svenskt personnummer. 

Nedanstående moment ingår
- Medicinsk invaliditet, inkl bestående värk, bestående
nedsäning av kroppsfunkon samt förlust av indre organ eller
sinnesfunkon
- Ekonomisk invaliditet
- Ersäning vid dödsfall genom olycksfall
- Ersäning vid dödsfall oavse orsak, från 1 månads ålder upp ll
25 år
- Läkekostnader
- Tandskadekostnader
- Resekostnader mellan bostad och arbetsplats eller skola
- Merkostnader ll följd av skadan inkl. personliga llhörigheter
- Hjälpmedelskostnader
- Medicinsk rehabilitering
- Ärr och annan kosmesk defekt, se tabell i PRFs villkor punkt
6.5.1 för ersätningsens storlek. 
- Sveda och värk
- Krisförsäkring
- Ingen allmän begränsning av försäkringens gilghet pga. ålder
- Ingen årlig reducering av ersäning vid invaliditet, på grund av
ålder digare än från 65 år.
- Kroppsskada som uppkommit genom vridvåld mot knä och
hälseneruptur (både total och även parell skada) betraktas som
olycksfall.
- Kroppsskada som uppkommit genom solsng, värmeslag
förfrysning eller drunkning betraktas som olycksfall
- Smia i form av HIV, virus och hepat, som drabbar försäkrad
under utbildning, prakk eller arbetsmarknadspoliska
åtgärder etc. Försäkringsbeloppet lägst 5 Bb, a utbetalas som
engångsbelopp när skada fastställts.

- Invaliditet ll följd av självmordsförsök upp ll 20 år.
- Personliga llhörigheter a omfaa minst kläder, glasögon,
handikapphjälpmedel samt skyddsutrustning. Ersäning högst
0,25 bb.
- Kroppsskada som uppkommit genom fäsngbe
- Inget undantag avseende skada ll följd av alkohol- eller
narkokapåverkan.

Försäkring gäller ll och med 1 september det år som försäkrad
går på förskola, förskoleklass, grund-, gymnasieskola eller annan
utbildning.
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FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 705354-6.1

Inget undantag göras för utövande av idro/sport/akvitet,
inkluderat farliga sporter/riskfylld verksamhet.

Inget undantag avseende olycksfall där förare eller passagerare på
MC, scooter eller moped skadas och föraren inte har lagstadgat
förarbevis eller körkort.

Ingen undantag avseende skallskada där förare eller passagerare
på MC, scooter eller moped utan fastspänd/godkänd hjälm.

A betala: Totalpremie: 135 972,00

Belopp är avrundat ll närmaste hel krona.

Villkor: PS100 PS100 Allmänna avtalsbestämmelser av 2021-07-01
PS210 PS210 Olycksfallsförsäkring av 2021-07-01
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FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 705354-6.1

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 2023-01-01- ll 2025-12-31 med möjlighet ll årsvis förlängning, dock längst 2027-12-31.

Förändring av premier och villkor under avtalsden
Ändringar av premiesatser och / eller villkor aviseras senast sex månader innan årsförfallodagen. Om försäkringstagaren inte accepterar
ändringarna, upphör försäkringsavtalet a gälla vid kommande årsförfallodag. Avtalen har fasta premiesatser under avtalsd, exkl. oponsår.
Följande omständigheter omfaas inte av begreppet fast premiesats:
- Förändringar av premiegrundande uppgier
- Väsentlig förändring av försäkrad verksamhet
- Sedvanlig indexering/basbeloppsjustering
- Normala undantag som leverantören inte kontrollerar själv, ex vis myndighets pålaga
eller då väsentligt ökade återförsäkringskostnader föreligger, vilka skall påvisas

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: 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.

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

Long Term Agreement
Följande omständigheter omfaas inte av begreppet fast premiesats: 

• Förändringar av premiegrundande uppgier. 
• Väsentlig förändring av försäkrad verksamhet.
• Sedvanlig indexering/basbeloppsjustering. Med sedvanlig indexering avses enbart sådant index som publiceras av SCB eller motsvarande

instut. Samma jämförelsemånad ska gälla hela avtalsperioden inkl oponsår.
• Normala undantag som leverantören inte kontrollerar själv, ex vis myndighets pålaga eller då väsentligt ökade återförsäkringskostnader

föreligger, vilka skall påvisas.
• E väsentligt förändrat skaderesultat (enskild skada över 1 mkr får ej beaktas). Med väsentlig förändring menas då skadekostnaden (utbetald

och reserverad skadeersäning) översger 60 % av den vid llfället intjänade premien under avtalsden. Skulle dea inträffa får premienivån
höjas med högst 10 % per försäkringsår.
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