KOLLEKTIV OLYCKSFALL
KOL 1:2
Tilläggsvillkor till Berkleys grundvillkor,
Företag och Fastighet,
del 1, egendomsförsäkring samt
del 4, ansvarsförsäkring.
Gäller från och med 2020-10-01

Detta särskilda villkor gäller som komplement till Berkleys grundvillkor,
Företag och fastighet, del 1, egendomsförsäkring samt del 4, ansvarsförsäkring.

1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för samtliga anställda (de försäkrade) i det försäkrade
företaget och anges med antal i försäkringsbrevet.
Den försäkrade ska vara stadigvarande bosatt i Sverige och försäkrad i allmän
försäkringskassa. Om den försäkrade inte är ansluten till allmän försäkringskassa
i Sverige lämnas endast ersättning för kostnader som ersätts eller skulle kunna
ersättas om den försäkrade varit ansluten.

2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för olycksfall som inträffar under den tid försäkringen är
i kraft, och under den försäkrades arbetstid samt direkt färd till och från denna.

3. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för olycksfall som inträffar inom Sverige. Försäkringen
gäller även för olycksfall vid vistelse utanför Sverige men inom Norden i upp
till 12 månader. Efter 12 månader upphör försäkringen att gälla. Vistelse utanför
Sverige anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Sverige för läkarbesök,
sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt.

4. HÖGSTA ERSÄTTNING
Berkleys sammanlagda ersättningsskyldighet är begränsad till 5 000 000 SEK
vid en och samma skadehändelse och gemensamt för samtliga försäkrade.
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5. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Om försäkrad råkar ut för olycksfall som krävt läkarbehandling på sjukhus
eller annan vårdinrättning, lämnas ersättning för

•

nödvändiga och skäliga vårdkostnader (läkekostnader och tandvård)

•

nödvändiga och skäliga resekostnader i samband med vård
och behandling

•

nödvändiga och skäliga kostnader för normalt burna personliga
kläder, glasögon samt hörapparat och andra handikapphjälpmedel
som skadats vid olycksfallet. (Om skadade kläder eller glasögon
går att reparera lämnas ersättning för reparationskostnaden)

•

missprydande ärr till följd av olycksfall

•

invaliditets- respektive dödsfallsersättning till följd av olycksfall.

Kostnader för läkarintyg och andra handlingar ersätts endast om Berkley
så begär det.

Med olycksfall avses
kroppsskada, som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre
händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen olycksfall

•

hälsenereptur samt vridvåld mot knä

•

förfrysning*

•

värmeslag*

•

solsting*

*Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag det visade sig.

Som olycksfall räknas inte
•

skada som uppkommit på grund av bakterier, virus eller annat
smittämne, oavsett hur detta har överförts till den försäkrade

•

kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse
eller förslitningsskada

•

försämring av hälsotillståndet om denna försämring enligt medicinsk
erfarenhet sannolikt skulle ha inträtt även om olycksfall inte inträffat

•

skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat
eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts
av olycksfall som omfattas av denna försäkring

•

sådant tillstånd som, även om det konstaterats efter ett olycksfall,
enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan har
samband med sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar. Kan det antas
att kroppsfelet medfört att skadans följder förvärrats lämnas endast
ersättning för de följder som uppkommit oberoende av kroppsfelet.
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5.1 Undantag
Ersättning lämnas inte för

•

skada som uppkommit i samband med att den försäkrade
utfört eller medverkat till uppsåtlig brottslig handling som
enligt svensk lag kan leda till fängelse (gäller från 18 års ålder)

•

förlorad arbetsinkomst

•

kostnader vid sjukdom

•

olycksfall eller följder därav som inträffar före försäkringstiden

•

kostnader som kan ersättas enligt lag, allmän eller annan försäkring,
konvention eller författning.

5.2 Vilken ersättning som lämnas från försäkringen
5.2.1 Sjukvårdskostnader mm
Försäkringen lämnar ersättning för

•

nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling
i Sverige av behörig läkare, som är ansluten till allmän försäkring
eller har vårdavtal med sjukvårdshuvudman

•

kostnader för sjukhusvistelse med 100 kr/dygn vid
ersättningsbart olycksfall

•

behandling och hjälpmedel som behandlande läkare
ordinerat för skadans läkning

•

läkemedelskostnader som läkare ordinerat för läkningen av skadan.

Vid olycksfall som försäkringen gäller för enligt punkt 5,
ersätts kostnader som uppkommit inom fem år från dagen
då olycksfallet inträffade.
5.2.1.1 Undantag
Ersättning lämnas inte för

•

kostnader för privat vård och behandling,
samt privata operationer och därmed
sammanhängande vårdkostnader

•

läkekostnader sedan definitiv medicinsk
invaliditetsersättning betalats ut

•

kostnader för vård på sjukhus under tid som
sjukhusvistelseersättning lämnas.
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5.2.2 Tandvårdskostnader
Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader
för behandling som utförs av behörig tandläkare vilken är ansluten
till allmän försäkring i Sverige. Med tandbesvär jämställs skada på
tandprotes som var på plats i munnen när den skadades.
Kostnaderna ska vara på förhand godkända av Berkley.
För nödvändig akutbehandling ersätts dock skälig kostnad även
om godkännande inte hunnit inhämtas.
Föreligger vid olycksfallet sjukliga eller för åldern onormala
förändringar, eller ett tandbehandlingsbehov för de skadade
tänderna, lämnas ersättning endast för de kostnader som
antas ha uppkommit till följd av skadan om förändringarna
eller behandlingsbehovet inte funnits då skadan inträffade.
Har försäkringen lämnat ersättning för slutbehandling av
tandskadan lämnar försäkringen inte ytterligare ersättning.
Ersättning kan dock lämnas om försämring inträtt som inte
var förutsägbar vid slutbehandlingen och beror på olycksfallet.
Vid tandbehandling på grund av olycksfall och där behandlingen
enligt tandläkaren måste skjuta upp, kan detta godkännas om
behandlingen påbörjas inom tre år och avslutas inom fem år från
olycksfallstillfället. Måste behandlingen senareläggas på grund
av den försäkrades ålder kan detta ske tills den försäkrade fyllt 25 år.
5.2.2.1 Undantag
Ersättning lämnas inte för tandskador som uppkommit vid
tuggning eller bitning.
5.2.3 Resekostnader
Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga
resekostnader i samband med vård och behandling som läkare
föreskrivit för skadans läkning. Resor ska tillstyrkas av behörig
läkare eller tandläkare. Resor till och från vård kan ersättas av
Försäkringskassan/landstinget. Ersättning ska därför i första
hand begäras därifrån.
Resekostnader som inte ersätts av Försäkringskassan/landstinget
ersätts med högst det belopp som motsvarar den egenavgift som
bestämts av aktuellt landsting.
Måste särskilt transportmedel anlitas för att den försäkrade ska kunna
utföra ordinarie yrkesarbete, lämnas ersättning för merkostnader för
resor mellan fast bostad och den fasta arbetsplatsen. Merkostnader
för resor mellan fast bostad och arbetsplatsen ska i första hand
ersättas av arbetsgivaren eller Försäkringskassan. Ersättning lämnas
för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Behovet måste
styrkas av behörig läkare. Företas resan med privatbil betalas ersättning
med skattefritt belopp per mil enligt Skatteverkets regler för bilersättning.
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5.2.3.1 Undantag
Ersättning lämnas inte för

•

resekostnader sedan definitiv medicinsk
invaliditetsersättning betalats ut

•

resekostnader till och från privat vård

•

resor med privatbil som kostnadsfritt lånats,
tjänstebil, förmånsbil etc. där kostnad inte uppkommit.

5.2.4 Skadade tillhörigheter
Om olycksfallet som försäkringen gäller för krävt läkarbehandling
på sjukhus eller annan vårdinrättning, lämnas ersättning för den
försäkrades normalt burna personliga kläder, glasögon samt
hörapparat och andra handikapphjälpmedel som skadats eller
förstörts vid skadetillfället.
Ersättning lämnas antingen för den reparationskostnad som uppstår
eller för den förstörda tillhörighetens dagsvärde. Högsta ersättning
är 20 000 SEK.
5.2.5 Rehabilitering- och hjälpmedelskostnader
Ersättning lämnas för rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader.
Kostnaden ska ha uppkommit efter läkningstiden och på förhand
godkänts av Berkley. Ersättning lämnas för kostnader upp till
80 000 SEK för

•

vård och behandling av läkare eller annan sjukvårdsutbildad person

•

tekniska hjälpmedel, som kan underlätta den dagliga livsföringen.

5.2.5.1 Undantag
Ersättning lämnas inte för

•

hjälpmedel om olycksfallet inte medfört någon fastställd invaliditet.
Detta krav gäller inte för rehabiliteringshjälpmedel

•

kostnader för hjälpmedel mer än fem år efter olycksfallet.

5.2.6 Invaliditet
Vid olycksfall som försäkringen gäller för lämnar försäkringen
även invaliditetsersättning

•

vid bestående nedsättning av kroppsfunktion (medicinsk invaliditet)

•

då arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent
till följd av skadan (ekonomisk invaliditet).
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Bedömning av invaliditetsgraden sker enligt reglerna för medicinsk
invaliditet och ekonomisk invaliditet.
Finns redan kroppsfel (sjukdom, sjuklig förändring eller annan
kroppsskada) när olycksfallet inträffar eller har kroppsfelet tillkommit senare och det kan antas att kroppsfelet medverkat till att följderna
av skadan förvärrats, lämnas ersättning bara för de följder som direkt
beror på olycksfallet oberoende av kroppsfelet.
Vid olycksfall som medför både medicinsk invaliditet och ekonomisk
invaliditet lämnas ersättning för det alternativ som ger högst ersättning.
Ersättning lämnas inte för både medicinsk invaliditet och ekonomisk
invaliditet.
Vid bedömning av invaliditet skiljer man på medicinsk och
ekonomisk invaliditet.
5.2.6.1 Högsta ersättning/engångsbelopp vid invaliditet
Högsta ersättning är, om inget annat avtalats och framgår av
försäkringsbrevet vid 100 procent invaliditet

•

medicinsk invaliditet 600 000 SEK

•

ekonomisk invaliditet 800 000 SEK.

Ersättning lämnas med så stor del av beloppet som svarar mot
invaliditetsgraden vid den ålder den försäkrade uppnått vid olycksfallet.
5.2.6.2 Rätten till invaliditetsersättning
Rätt till invaliditetsersättning inträder när olycksfallet medfört
bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion och
tillståndet är stationärt och inte livshotande. Med stationärt menas
att tillståndet varken ändras till det bättre eller sämre.
Förutsättning för rätt till invaliditetsersättning inträder om olycksfallet
inom tre år från olycksfallet medfört invaliditet och minst tolv månader
förflutit från olycksfallet. Så snart den definitiva invaliditetsgraden
fastställts, utbetalas invaliditetsersättning.
Fastställelse av den definitiva invaliditetsgraden ska om möjligt
ske inom tre år från olycksfallet, men kan uppskjutas så länge detta
enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande
rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt.
Kan, när invaliditetstillstånd inträtt, den definitiva medicinska invaliditetsgraden ännu inte bedömas, utbetalas när så är möjligt förskott till den
försäkrade. Detta ska svara mot den medicinska invaliditet som kan
säkerställas. Vid slutlig invaliditetsbedömning utbetalas belopp
motsvarande den procentuella höjningen av ersättningsgraden.
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Om behandlingen är helt avslutad och den definitiva
invaliditetsgraden kan fastställas redan innan tolv månader
förflutit från olycksfallet inträder ersättningsrätten och
ersättning utbetalas när invaliditetsgraden fastställts.
Ersättning utbetalas till den försäkrade.
Inträffar dödsfall innan rätt till invaliditetsersättning inträtt
utbetalas inte invaliditetsersättning. Har rätt till invaliditetsersättning inträtt utbetalas det belopp som svarar mot den
fastställda medicinska invaliditeten som beräknas ha
förelegat vid dödsfallet.
Ersättning utbetalas till den försäkrades dödsbo.

5.2.6.3 Beräkning av invaliditetsgrad vid medicinsk invaliditet
Till grund för bestämning av invaliditetsgraden läggs sådana
av olycksfallet föranledda skador och symptom som objektivt
kan fastställas.
Bestämningen sker oberoende av i vilken grad den skadades
arbetsförmåga nedsatts på grund av olycksfallet. Kan förlorad
kroppsdel ersättas av protes, bestäms invaliditetsgraden även
med beaktande av protesfunktionen.
Medicinsk invaliditet beräknas enligt en för försäkringsbranschen
gemensam tabell.
Har skador på flera kroppsdelar uppkommit genom samma
olycksfall utges ersättning högst efter en beräknad invaliditetsgrad
av 100 procent.
Om den försäkrade vid skadetillfället är 46 år eller äldre minskas
ersättningen för medicinsk invaliditet med 2,5 procentenheter för
varje år åldern överstiger 45 år.

5.2.6.4 Beräkning av invaliditetsgrad vid ekonomisk invaliditet
Till grund för bestämning av ekonomisk invaliditet läggs sådana
av olycksfallet föranledda skador och symptom som objektivt
kan fastställas.
Bestämning av ekonomisk invaliditet sker med ledning av den förlust
av arbetsförmåga som olycksfallet medfört samt med rimlig hänsyn
till ålder, tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan
liknande åtgärd samt bostadsförhållanden.
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Den försäkrades arbetsförmåga anses bestående nedsatt
när samtliga möjligheter till yrkesarbete har prövats och
Försäkringskassan i Sverige beviljat minst halv sjukersättning
före fyllda 60 år enligt lagen om allmän försäkring.
Invaliditetsersättning beräknas enligt följande.
Sjukersättningens nivå
av försäkringsbeloppet

100 %
75 %
50 %

Invaliditetsgraden
i procent

100 %
75 %
50 %

Beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning från och med fyllda 60 år
eller senare, lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet bara om
den medicinska invaliditetsgraden till följd av olycksfallet är minst
50 procent. Motsvarande gäller också om den försäkrade först fått
mindre än hel sjuk- eller aktivitetsersättning och efter fyllda 60 år
får hel sjuk- eller aktivitetsersättning.
För försäkrad som vid olycksfallet uppbar partiell tidsbegränsad
sjukersättning eller partiell sjuk- eller aktivitetsersättning lämnas
högst så stor ekonomisk invaliditetsersättning som svarar mot
förlusten av restarbetsförmågan.
För försäkrad som vid olycksfallet uppbar hel tidsbegränsad
sjukersättning eller sjuk- eller aktivitetsersättning, lämnas inte
ersättning för ekonomisk invaliditet.
Om den försäkrade vid skadetillfället är 46 år eller äldre minskas
ersättningen för medicinsk invaliditet med 2,5 procentenheter för
varje år åldern överstiger 45 år.
Vid ekonomisk invaliditet minskas ersättningen med 5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år.
5.2.6.5 Möjlighet till omprövning av ersättning om invaliditet ökar
Om olycksfallet medför att den försäkrades kroppsfunktion väsentligt
försämras efter det att Berkley tagit slutlig ställning till den försäkrades
rätt till ersättning, har den försäkrade rätt att på grund av de nya
omständigheterna få invaliditetsgraden omprövad.
Omprövning medges om den försäkrade senast inom tio år från det
olycksfallet inträffade, skriftligen anmäler sitt önskemål om omprövning
till Berkley och samtidigt lämnar uppgifter om de omständigheter som
kan medföra rätt till omprövning.
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5.2.6.6 Hjälpmedel vid invaliditet
Utöver den ersättning vid invaliditet som bestäms efter
invaliditetsgraden lämnas ersättning för hjälpmedel som läkare
föreskriver såsom erforderliga för att lindra invaliditetstillståndet
och som inte enligt lag eller särskild författning ska ersättas
från annat håll.
Ersättning lämnas med sammanlagt högst 50 000 SEK och endast
för av Berkley på förhand godkända utgifter.
5.2.7 Ersättning för missprydande ärr
Vid olycksfall som försäkringen gäller för lämnas även ersättning
för missprydande ärr eller annan utseendemässig förändring till
följd av olycksfall som krävt läkarbehandling. Att en läkare endast
tittat på skadan utan att ge någon behandling är inte tillräckligt.
Med behandling avses här till exempel att sårskada måste sys,
limmas eller tejpas.
Ersättning lämnas enligt Trafikskadenämndens ärrtabell.
Ersättning lämnas inte för ärr som understiger nivån för
missprydande enligt Trafikskadenämndens ärrtabell.
Rätten till ersättning inträder först efter avslutad behandling
och sedan ärren eller den utseendemässiga förändringen bedömts
vara kvarstående för framtiden, dock tidigast ett år från skadedagen.
5.2.8 Dödsfallsersättning vid olycksfall
Vid olycksfall som försäkringen gäller för och som föranlett den
försäkrades dödsfall lämnar försäkringen ersättning om dödsfallet
inträffar inom tre år från olycksfallet.
Dödsfallsersättning utgörs av ett engångsbelopp som är 20 000 SEK.
Har för samma olycksfall engångsbelopp för invaliditet redan
utbetalats av Berkley minskas dödsfallsersättningen med
den utbetalade invaliditetsersättningen.
Ersättning utbetalas till den försäkrades dödsbo.
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