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Kollektiv olycksfallsförsäkring A 600:2 
 

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. 
 
 
 

1.  Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den grupp personer som är angivna i försäkringsbrevet. 
 

2.  När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. 
 

3.  Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för rätt till ersättning vid olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada, 
som drabbar den försäkrade ofrivilligt, genom en plötslig yttre händelse. 
 
Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller 
solsting. Den dag en sådan skada visar sig anses vara tidpunkten för olycksfallet. 
 

3.1  Kostnader 
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader, som inte kan ersättas från annat håll 
enligt lag och författning, konvention eller från annan försäkring. Därför kan ersättning inte 
lämnas för kostnader, som omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) eller av 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) eller motsvarande. 
 
Om försäkrad inte är ansluten till allmän försäkringskassa i Sverige, lämnas bara ersättning för 
de kostnader, som skulle ha ersatts om den försäkrade varit ansluten. 
 
Ersättning lämnas för kostnader, som uppstår inom fem år från skadetillfället. För 
tandvårdskostnader som uppstår för försäkrat barn kan ersättningstiden förlängas tills barnet 
uppnått vuxen ålder. 
 
Försäkringen gäller inte för privat sjukvård. 

 
3.2  Läkarvård 
Ersättning lämnas för kostnader för läkarvård. 
 
För vård på annat sjukhus än sådant som tillhör eller som drivs av kommun eller landsting 
lämnas ersättning om Moderna i förväg träffat överenskommelse med den försäkrade om 
detta. 

 
3.3  Sjukhusvård 
Ersättning lämnas för den vårdavgift, som inte motsvarar inbesparade levnadsomkostnader. 
Ersättning lämnas högst med SEK 40 per vårddag. 

 
3.4  Behandling, hjälpmedel och intyg 
Ersättning lämnas för behandlings- och hjälpmedelskostnader, som läkare föreskriver för 
läkningen av skadan. 
 
Ersättning lämnas för kostnader för läkarintyg och andra handlingar, som Moderna begär. 

 
3.5  Läkemedel 
Ersättning lämnas för läkemedelskostnader som läkare ordinerar för läkningen av skadan. 

 
3.6  Tandbehandling 
Ersättning lämnas för behandlingskostnader hos tandläkare. 
 
Kostnaden skall, med undantag för kostnad för akutbehandling, godkännas av Moderna, innan 
behandlingen påbörjas. 



    

 3.7  Resor 
Ersättning lämnas för kostnader för resor i samband med vård och behandling. 
 
Om resor till och från arbetsplats eller skola måste ske på annat sätt än normalt och läkare 
intygar detta, kan merkostnaden ersättas. 
 
3.8  Skadade tillhörigheter och merkostnader 
Om olycksfallsskadan medfört sjukskrivning under minst åtta dagar, kan ersättning lämnas för 
• den försäkrades tillhörigheter som skadats eller förstörts vid skadetillfället. Högsta ersättning 

är SEK 20 000. Ersättning lämnas antingen för den reparationskostnad som uppstår eller för 
den förstörda tillhörighetens dagsvärde. 

• den försäkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan 
uppstått under den akuta läkningstiden. Högsta ersättning är SEK 120 000. 

 
3.9  Rehabilitering 
Ersättning lämnas för rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader. Kostnaden skall ha uppkommit 
efter läkningstiden och på förhand godkänts av Moderna. Ersättning lämnas för kostnader upp 
till SEK 80 000 för 
• vård och behandling av läkare eller annan sjukvårdsutbildad person 
• arbetsprövning, arbetsträning eller omskolning 
• tekniska hjälpmedel, som kan underlätta den dagliga livsföringen. 
 
3.10  Invaliditet 
Vid bedömning av invaliditet skiljer man på medicinsk och ekonomisk invaliditet. 

 
Medicinsk invaliditet 
Med definitiv medicinsk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört bestående 
nedsättning av kroppsfunktionen.  
 
Med medicinsk invaliditet jämställs förlust av sinnesfunktion eller inre organ. 
 
Invaliditetsgraden bestäms med ledning av tabeller, som är gemensamma för samtliga 
försäkringsbolag. 
 
Utöver ersättning för medicinsk invaliditet kan ersättning för missprydande ärr lämnas. 
Ersättningens storlek bestäms med ledning av en av Moderna fastställd tabell. 
 
För rätt till ersättning skall olycksfallsskadan, inom tre år från skadetillfället, ha medfört 
någon mätbar invaliditet. 
 
Om den försäkrade avlider innan ärendet avslutats lämnas invaliditetsersättning till 
dödsboet med det belopp, som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditeten. 
Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från skadetillfället. 

 
Ekonomisk invaliditet 
Med ekonomisk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning 
av arbetsförmågan med minst 50 %. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när 
samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats och försäkringskassan beviljat 
förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. 
 
Ersättning lämnas för den försäkrades ekonomiska invaliditet om olycksfallsskadan till 
minst 50 % orsakat förtidspension. 
 
Innan den ekonomiska invaliditeten inträtt skall olycksfallsskadan dessutom ha medfört 
medicinsk invaliditet. 
 
Har försäkrad helt sjukbidrag eller hel förtidspension vid skadetillfället, lämnas inte 
ersättning för ekonomisk invaliditet. 
 
Har försäkrad halvt eller två tredjedels sjukbidrag eller förtidspension vid skadetillfället, 
lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet med högst den del som svarar mot 
förlusten av den resterande arbetsförmågan. 

A 600:2 2010-06-26  Kollektiv olycksfallsförsäkring A 600:2 – Tillägg till V Ansvarsförsäkring 
   
  2 



    

Om försäkrad beviljas förtidspension från och med fyllda 60 år, oavsett tidpunkten för 
skadetillfället, lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet, endast om den medicinska 
invaliditeten till följd av olycksfallsskadan är 50 % eller högre. 

 
Försäkringsbelopp 
Om inte annat anges i försäkringsbrevet utgör försäkringsbeloppet vid fullständig: 
• medicinsk (100 %) invaliditet SEK 400 000 
• ekonomisk (100 %) invaliditet SEK 800 000. 
 
Ersättning betalas ut i förhållande dels till invaliditetsgraden/nedsättningen av den 
försäkrades arbetsförmåga, dels till den försäkrades ålder vid skadetillfället. 
 
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. 
 
För samma skadefall kan ersättning aldrig lämnas för både medicinsk och ekonomisk 
invaliditet. Ersättning lämnas för den invaliditet som ger det högsta beloppet. 
 
Skadeärendet avslutas först när den medicinska och/eller den ekonomiska invaliditeten 
är fastställd. Dessförinnan kan förskott på invaliditetsersättning lämnas. Om förskott 
lämnats avräknas detta, när ärendet avslutas. 

 
Omprövning 
Om olycksfallsskadan medför att kroppsfunktionen väsentligen försämras eller att 
arbetsförmågan ytterligare nedsätts efter det att ärendet avslutats, har den försäkrade 
rätt att få ersättningen prövad på nytt. Omprövningen medges dock inte sedan mer än 
10 år förflutit från skadetillfället. 

 
3.11  Dödsfallskapital 
Om försäkrad avlider på grund av olycksfallsskadan inom tre år från skadetillfället, utbetalas  
SEK 20 000 till dödsboet. 

 
4.  Undantag och begränsningar 
 

Högsta ersättning 
Vid varje skadetillfälle är Moderna ansvarighet begränsad till högst SEK 5 000 000. Denna 
begränsning gäller även om flera personer, som omfattas av ett eller flera försäkringsavtal i 
Moderna, skadas samtidigt. 

 
Hälsotillstånd 
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit genom: 
• smitta av bakterier eller virus 
• användning av medicinska preparat, behandling eller undersökning som inte föranletts av 

olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring. 
 
Om hälsotillståndet försämrats beroende på ett kroppsfel som antingen redan fanns vid 
skadetillfället eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, lämnas endast 
ersättning för de kostnader och den invaliditet som olycksfallsskadan medfört. 
 
Med kroppsfel menas sjukdom, sjuklig förändring, lyte eller men eller andra för den försäkrades 
ålder onormala förändringar. 
 
Vistelse utanför Norden 
Om försäkrad vistas utanför Norden längre än 2 månader, gäller inte försäkringen. 
 
Vistelse utanför Norden anses inte avbruten genom tillfälligt uppehåll i Norden för läkarbesök, 
sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt. 
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Förlorad arbetsinkomst 
För förlorad arbetsinkomst lämnas inte ersättning. 

 
5.  Åtgärder vid utbetalning av ersättning 
Olycksfallsskada, som kan ge rätt till ersättning, skall snarast möjligt anmälas till Moderna. Blanketter 
kan rekvireras från Moderna. 
 
De handlingar och övriga upplysningar, som Moderna anser vara av betydelse, skall anskaffas av den 
försäkrade och sändas till Moderna utan kostnad för Moderna. 
 
Om försäkrad drabbas av olycksfallsskada är en förutsättning för rätt till ersättning att den 
försäkrade: 
• snarast anlitar läkare 
• följer läkarens föreskrifter 
• lämnar Moderna originalkvitton på de kostnader som uppkommit 
• följer Modernas anvisningar. 


