Försäkringsbesked
Vårdförbundet Stickoch skärskadeförsäkring
Gruppförsäkring GF 14409
Gäller från och med 1 januari 2021
I samarbete med Folksam

Försäkrade
Vårdförbundets studerandemedlemmar, yrkesverksamma samt
pensionärsmedlemmar.

Information
Här följer en kortfattad beskrivning av försäkringen. För försäkringen gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du kan
hämta på folksam.se.
Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment som beskrivs i detta försäkringsbesked.
Försäkringsvillkoren gäller för ett kalenderår i taget. Ersättning
lämnas enligt de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet inträffar.
Försäkringen gäller normalt för ett kalenderår i taget, därefter
kan omfattning ändras.
Prisbasbeloppet (pbb) för 2021 är 47 600 kronor.

Stick- och skärskada
Försäkringen kan lämna ersättning för smitta vid stick- eller
skärskada som drabbar studerandemedlem eller yrkesverksam
medlem under praktik eller yrkesutövning i Sverige.
Smitta som ingår
HIV/AIDS (ICD B20-B24)
• du HIV-testas negativt inom fem dagar från händelsen
• ett positivt HIV-test genomförs inom tolv månader från
smittotillfället
Hepatit C (ICD B17.1 och B18.2)
• du testas negativt i samband med händelsen
• ett positivt test efter två och sex månader efter händelsen
Ersättning utbetalas efter andra positiva testresultatet.
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MRSA (ICD Z22.3C och/eller U82.1 i kombination med A41.0
eller B95.6)
• du ska ha varit inskriven för vård på sjukhus i minst fyra
sammanhängande dagar, inom tre år från stick- eller
skärskadan.
Endast ICD 41.0 eller B95.6 ger inte rätt till ersättning.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 2,5 prisbasbelopp.
Ersättning
Ersättning lämnas som ett engångsbelopp motsvarande
försäkringsbeloppet.
Slutålder
Försäkringen gäller längst till du fyller 67 år.

Övrigt
Preskription – Vänta inte för länge
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om den som gör anspråk på ersättning inte väcker talan mot
oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Den som framställt sitt anspråk till oss inom den tid som anges
här, har dock alltid minst sex månader på sig att väcka talan mot
oss från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.
Kontakt med Folksam
Adress och telefonnummer till Folksams kontor finns på
folksam.se

