Olycksfallsförsäkring företag
Faktablad för försäkringsprodukten
Försäkringsgivare: Tre Kronor Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0369, Sverige

Produkt: Olycksfallsförsäkring för företag
Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med de fullständiga
försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vad ingår i försäkringen?
Olycksfallsförsäkring
Läkekostnader
Tandskadekostnader
Resekostnader
Merkostnader
Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
Krismoment - Psykologtjänster
Medicinsk invaliditet
Ärr
Ekonomisk invaliditet
Dödsfall

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas
av din försäkring, se det fullständiga villkoret för mer
information.
Överansträngning eller sjukliga förändringar.
Smitta av bakterier, virus, insekter, och inte heller
smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller
dryck.
Användning av medicinska preparat, ingrepp,
behandling eller undersökning som inte föranletts av
olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring.
Kärnexplosion eller radioaktiv strålning.
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Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som
uppkommit då den försäkrade har:
deltagit i särskilt riskfylld verksamhet, såsom livvakt,
stuntman, luftakrobat eller liknande verksamhet, arbete på oljeplattform
deltagit i kampsport med kroppskontakt
varit förare, passagerare eller haft en annan funktion
ombord vid militärflygning, yrkesmässig provflygning
eller flygning som utförs av flygbolag som inte är
koncessionerat i europeiskt land
varit förare eller haft en annan yrkesfunktion ombord
vid ambulansflygning
deltagit i expeditions- eller äventyrsverksamhet i
enskild regi eller i grupp eller jämförbar utövning
deltagit i klättring på berg, is, klippa, glaciär eller
jämförbar utövning
deltagit i dykning på större djup än 30 meter, en
samdykning, vrak-, is- eller grottdykning eller
deltagit i tävling eller träning med motorfordon.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Det finns några situationer när försäkringen inte gäller alls
eller med begränsad omfattning, här är några exempel.
Om den försäkrade, vid tidpunkten för försäkringsfallet
och fram till tidpunkten för bedömning av rätten till
ersättning, inte är folkbokförd i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss,
annars riskerar du att stå helt eller delvis utan försäkringsskydd eller att vi är fria från ansvar vid skada enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och allmän svensk
lag i övrigt. Inbetald premie återbetalas inte i sådant fall.

Om den försäkrade deltagit i sport/idrottsutövning/
träning där den försäkrades utövning inbringar en inkomst/
sponsring med mer än 0,5 prisbasbelopp per år.
Om den försäkrade använt prestationshöjande medel som
t.ex anabola steroider, stimulansmedel och kortikosteroider
utan hänsyn till om dessa är föreskrivna av behörig läkare.
Medicin föreskriven av läkare för specifik sjukdom
omfattas inte av undantaget.
Försäkringen gäller inte för försäkringsfall vars uppkomst
eller omfattning har direkt eller indirekt samband med
atomkärnreaktion.
Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada ifall den
försäkrade har deltagit i krig eller politiska oroligheter
utanför Sverige.
Utbryter krig eller politiska oroligheter medan den
försäkrade vistas i området gäller försäkringen under den
första månaden under förutsättning att försäkrad inte deltar
i kriget eller de politiska oroligheterna.

När och hur ska jag betala?
Du betalar din försäkring till oss via Bankgiro. Du kan välja
mellan e- eller pappersfaktura samt autogiro. Väljer du
faktura eller autogiro kan du betala per helår, halvår eller
kvartalsvis. Väljer du autogiro kan du dessutom välja att
betala försäkringspremien månadsvis. Det betalningssätt och
den period du har valt framgår av ditt försäkringsbesked.
Försäkringspremien ska betalas inom 14 dagar från den dag
då vi sänt faktura eller premieavisering. Betalas inte
premien i tid säger vi upp försäkringen, som upphör att
gälla 14 dagar efter uppsägningstidpunkten, om inte
premien betalas inom denna tid.

Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som
orsakats av spridning av biologiska eller kemiska ämnen
eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig
strålning i samband med eller i följd av terroristhandling.
Försäkringen gäller inte om den försäkrade uppsåtligen
har framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess
följder.
Försäkringen gäller inte om den försäkrade har utfört
eller medverkat till brottslig handling, som kan leda till
fängelse, om den försäkrade har fått olycksfallsskadan i
och med denna handling.

När börjar och slutar
försäkringen gälla?
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbeskedet. Avtalstiden är normalt ett år.

Försäkringen gäller inte då den försäkrade åberopar
ryggbesvär där objektiva medicinska fynd saknas.

Hur kan jag säga upp försäkringen?
Du kan säga upp försäkringen när som helst under
försäkringstiden.

Var gäller försäkringen?
Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen.
Olycksfallsförsäkringen ersätter dock endast kostnader
och psykologkonsultationer som uppkommer i Sverige
samt akutbehandling inom Norden. .
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