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Olycksfall 60+

Alla kan råka ut för olycksfall och behovet av försäkringar upphör inte
med tiden. När du blir äldre förändras det olycksfallsskydd du har via ditt
kollektivavtal och dina medlemsförsäkringar. Då är det dags att göra en
översyn och skaffa en bra olycksfallsförsäkring. Med Olycksfall 60+ har du
ett skydd dygnet runt och får ersättning vid plötsliga olyckor. Vem kan inte
slå ut en tand, halka i badkaret, ramla från en stege eller cykla omkull?
Olyckor kommer plötsligt
En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbas av genom
en oförutsedd plötslig yttre händelse, till exempel om du halkar
och slår dig. Olycksfall 60+ lämnar ersättning för direkta följder
av en sådan olycksfallsskada.
Allt det här ingår
Olycksfall 60+ är speciellt framtagen för att ge dig en bra trygghet. Du kan få ersättning både för själva olycksfallet och för dess
följder.
Följande ingår:
• Olycksfallsersättning
• Akutersättning
• Sjukhusvistelse och korttidsboende
• Tandskada
• Övriga kostnader
• Kroppsskadeersättning
• Invaliditet
• Kristerapi
• Dödsfall
Olycksfallsersättning
Om din olycksfallsskada medför läkarvård kan du få 700 kronor
redan efter första läkarbesöket. Beloppet ska till viss del täcka
dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor. Om du efter tolv månader fortfarande har kostnader för läkarvård, kan du få ersättning med upp till 1 000 kronor
per år i ytterligare högst fyra år.
Akutersättning
Om det tar minst åtta dagar för skadan att läka kan du få 700
kronor i ersättning. Har skadan inte läkts efter ytterligare sju
dagar, kan du få 700 kronor till.
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Sjukhusvistelse och korttidsboende samt tandskada
Om du blir inskriven på sjukhus eller korttidsboende över natt
kan du få 100 kronor per dag i högst 180 dagar. Om du har skadat
dina tänder kan du få ersättning för behandling hos tandläkare.

Övriga kostnader
Du kan också få ersättning för andra kostnader i samband
med olycksfallet, till exempel för trasiga kläder och glasögon,
hörapparat och hjälp i hemmet.
Kroppsskadeersättning
Om din olycksfallsskada kräver läkarvård och medför minst åtta
dagars akut sjuktid, kan du få en engångsersättning beroende på
vad det är för typ av kroppsskada. Du kan till exempel få 3 000
kronor vid vissa benbrott och 2 000 kronor vid hjärnskakning.
Invaliditet
Leder olycksfallsskadan till en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, kan du få en ersättning som är beroende av graden
av invaliditet.
Dödsfallsbelopp
Om du avlider som följd av ett olycksfall, betalas ett dödsfallsbelopp på 10 000 kronor ut till dödsboet.
Kristerapi
Ersättning lämnas för högst tio behandlingar hos legitimerad
psykolog eller terapeut vid psykisk ohälsa som en direkt följd av
olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt
eller våld som tillfogas av familjemedlem eller annan. Vi ersätter
också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk.
Ersättning för resor kan lämnas för upp till 4 000 kronor.
Vill du veta mer?
Det här är en sammanfattning av hur Olycksfall 60+ gäller.
För försäkringen gäller de fullständiga villkoren. Vill du
redan nu ha dessa villkor eller mer information, besök vår
hemsida folksam.se
Ring oss!
Vi berättar mer och hjälper dig att teckna Olycksfall 60+.
Ring 0771-950 950 eller gå in på vår hemsida folksam.se

