Olycksfallsförsäkring A 302:3
Särskilt villkor - Gäller från 2003-11-01
Med tillämpning av allmänna villkor för Ansvarsförsäkring samt i försäkringsbrevet angivna villkor i
övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.

V

Ansvarsförsäkring

1.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för
• boende och besökare till boende under vistelse i den försäkrade byggnadens allmänna utrymmen
(inkl entrétrappor till byggnaden)
• boende och förtroendevalda under uppdrag för försäkringstagarens räkning eller vid sammankomst
anordnad av försäkringstagaren.

3.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

11. Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller för personskada uppkommen genom olycksfall och som drabbar person tillhörig
den försäkrade kretsen.
Definitioner
Med olycksfall avses här kroppsskada som person ofrivilligt drabbas av genom plötslig yttre händelse,
som inte orsakas av överfall, misshandel eller annat uppsåtligt våld.

12. Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för skada som
• ersätts enligt avsnitt V Ansvarsförsäkring
• ersätts genom TFA-försäkring (kollektiv avtalsgrundad trygghets försäkring)
• de som omfattas av försäkringen tillfogar varandra
• den försäkrade tillfogats då han varit påverkad av berusnings-, sömn-, narkotiska- eller
ångestdämpande medel eller anabola stereoider, såvida han inte kan visa att samband saknas
mellan påverkan och skadan
• uppstått då den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas
• uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som enligt
svensk lag är straffbelagd
• uppkommit genom smitta av bakterier eller virus
• uppkommit genom användning av läkemedel eller medicinsk behandling eller under sökning
(behandlingsskada).

21. Skadevärderingsregler
Skada ersätts enligt skadeståndsrättsliga regler. Dock utgår ersättning med högst 2 basbelopp vid
rehabilitering efter skada eller vid dödsfall.

22. Försäkringsbelopp - Högsta ersättning
Modernas ersättningsskyldighet enligt detta särskilda villkor är, om inte annat avtalats, begränsad till
10 basbelopp vid varje skadetillfälle och även då flera personer skadas av samma orsak och vid samma
tillfälle.
Försäkringsbeloppet ingår i det totala försäkringsbeloppet för Ansvarsförsäkringen som anges i
försäkringsbrevet.

23. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
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