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Om du behöver ta in tillfälliga medarbetare eller har
kunder som besöker dig finns alltid risken att de råkar
ut för en olycka. Även om du inte är juridiskt ansvarig
kan det moraliska ansvaret kännas tungt. För att ge
ett ekonomiskt grundskydd både för dina tillfälliga
medhjälpare och dina kunder kan du köpa vår kollektiva olycksfallsförsäkring. Det här är en översiktlig
information. Mer information om försäkringen hittar
du i försäkringsbeskedet när du köpt försäkringen och
i försäkringsvillkoren som finns på lansforsakringar.se/
sakerperson. Du kan också ringa så skickar vi informationen till dig.
Kollektiv olycksfallsförsäkring
Medhjälparförsäkringen och Kundolycksfallsförsäkringen är
kollektiva olycksfallsförsäkringar som du köper för dina tillfälliga medhjälpare eller för dina kunder som du vill försäkra och vi
behöver inte veta vilka personer som ingår.
Försäkringen innehåller ersättning för invaliditet och kostnader i samband med olycksfall samt dödsfallsersättning.
Du kan välja mellan 10 eller 20 prisbasbelopp för medicinsk
och ekonomisk invaliditet när du köper försäkringen.
Försäkringsbeloppet vid invaliditet minskas med fem procentenheter per år från 56 års ålder.
Utöver invaliditetsersättningen ersätter försäkringen
följande:
• schablonersättning för behandlings- och läkningstid
• tandvårdskostnader i längst fem år
• skadade kläder och glasögon med upp till ett halvt pris
basbelopp
• övriga merkostnader med upp till tre prisbasbelopp
• kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med upp till ett
prisbasbelopp
• psykologiskt stöd i krissituation med upp till ett halvt
prisbasbelopp
• vanprydande ärr.
Dessutom betalas ersättning vid dödsfall med ett
prisbasbelopp.

Begränsningar och bestämmelser
Några viktiga begränsningar

• Försäkringen gäller inte för dina anställda eller om du
anlitar företagare eller dennes anställda.
• Försäkringen ersätter endast kostnader som uppkommit inom
Norden.
• Försäkringen gäller inte för ekonomisk invaliditet när
den försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför Norden.
• Försäkringen gäller inte för merkostnader och kostnader för
hjälpmedel som avser den skadades näringsverksamhet.
• Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader som ersätts
på annat sätt enligt lag, konvention, författning, kollektivavtal, annan försäkring (exempelvis trafik- eller arbetsskadeförsäkring) eller från kommun, landsting eller staten.
• Försäkringen gäller inte vid krig eller krigsliknande
politiska oroligheter, atomkärnprocess eller terroristhandling.
Läs om ytterligare begränsningar i Villkor Kollektiv
Olycksfalls försäkring.
Vem kan försäkras

Olycksfallsförsäkring för medhjälpare kan köpas för privatpersoner som anlitas av dig som tillfälliga medhjälpare under den
tid som arbetsuppgifterna utförs.
Kundolycksfallsförsäkringen kan köpas för dina kunder
om de skulle drabbas av ett olycksfall under besöket hos dig.
Förutsättningen är att kunden besöker gården eller företaget för
att köpa varor eller tjänster som du tillhandahåller i din verksamhet.
Vid köp av försäkringen eller utökning av försäkringsskyddet fyller du i vår ansökan.

Betalning

Hit vänder du dig med frågor

Försäkringen betalas av företaget som köper den.

Har du frågor om försäkringen kontaktar du oss. Du kan också
vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. Även den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information. Råd givningen är
kostnadsfri för dig.

När försäkringen börjar gälla och när den upphör

Försäkringen börjar gälla dagen efter att vi fått din fullständiga ansökan om vi kan godkänna den. Försäkringen upphör
om avtalet sägs upp och den ger inte rätt till efterskydd eller
fortsättningsförsäkring.
Om försäkringen inte betalas upphör den att gälla 14 dagar
efter det att vi har sagt upp den.
Skatteregler

Kostnaden för försäkringen är inte avdragsgill för företaget och
det uppstår inte några förmånsvärden för de försäkrade.
Om du ångrar dig

Du kan när som helst säga upp försäkringen. Den upphör då vid
slutet av den månad du sa upp den.
Omfattning, avtalstid och priser

Det här är en översiktlig information. De fullständiga villkoren
finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi dem till
dig. Priset för försäkringen beror på vilken typ av verksamhet
som ska försäkras, under hur lång tid försäkringen ska gälla och
hur många den ska gälla för. När du köpt försäkringen framgår
omfattning, avtalstid och pris av ditt försäkringsbesked. Svensk
lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas
av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska.

Om dina uppgifter ändras

Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt
ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i
första hand den person du haft kontakt med eller vår klagomålsansvariga. Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till
Personförsäkringsnämnden med medicinska tvistefrågor, www.
forsakringsnamnder. se, 08–522 787 20. Gäller tvisten andra
frågor kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden,
www.arn.se, 08–508 860 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat.
Dina ombudskostnader kan oftast ersättas om du har en
rättsskyddsförsäkring. Du betalar då enbart självrisken.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681, 106 50 Stockholm. Styrelsens säte
är Stockholm. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Välkommen att kontakta oss
Varje företag och organisation är unikt och behöver sin speciella lösning. Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte
där vi tillsammans ser över möjligheterna för dig att få en bra
försäkringslösning för ditt företag eller din organisation.

Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du
har lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din
möjlighet att få ersättning om något skulle hända.

Hos Inlands har vi alltid värnat om din integritet och säkerhet.
Vi har följt den tidigare PersonUppgiftsLagen och hanterat din
data varsamt. PUL har nu ersatts av dataskyddsförordningen
GDPR. Den styr hur företag och organisationer sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Då vi sedan
tidigare inte lagrat någon onödiga data om dig eller förvarat den
på osäkra platser kommer förändringen framöver inte bli stor.
Liksom tidigare kan vi komma att spela in telefonsamtal i syfte
att säkerställa kvaliten i hantering av försäkringsavtal. Vill du
veta mer i detalj hur vi hanterar personuppgifter och förehåller
hos till GDPR, så finns det att läsa om på
www.inlands.se.

inlands.se

Inlands 0571 Utg 00 Citat 304003 2018-05

Dina personuppgifter

