Olycksfallsförsäkring för boende och besökare
A 302:4
Särskilt villkor Gäller från 2016-07-01
Med tillägg till fastighetsansvarsförsäkring gäller följande utökning.

Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för
 boende och besökare till boende som vistas i den försäkrade byggnadens allmänna utrymmen
 förtroendevalda som under uppdrag för försäkringstagarens räkning, vistas i den försäkrade byggnadens allmänna
utrymmen och i lägenhet om uppdraget är förlagt där.
Anmärkning
Med byggnadens allmänna utrymmen avses allmänna förrådsutrymmen, gemensamhetslokaler, garage, tvättstuga och
soprum för boende samt trapphus och entrétrappor.
Med byggnads allmänna utrymmen avses inte lägenhet, enskilda förråd, gym, spa, pool, gymnastikhall och uthyrda lokaler.

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

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar i försäkrad byggnad enligt ovan.

Försäkringsbelopp Högsta ersättning
Modernas ersättningsskyldighet enligt detta särskilda villkor är begränsad till 10 prisbasbelopp vid varje skadetillfälle
vilket gäller även då flera personer skadas av samma orsak och vid samma tillfälle.
Modernas ersättningsskyldighet enligt detta villkor ligger inom, och utökar inte, försäkringsbeloppet för
ansvarsförsäkringen.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för personskada som drabbar boende eller besökare genom olycksfall, även om försäkringstagaren
inte är skadeståndsskyldig.

Undantag
Försäkringen gäller inte för skada som
 ersätts enligt kapitel Ansvarsförsäkring
 ersätts genom kollektivavtalsgrundad trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL, PSA) eller motsvarande
försäkring utomlands
 de försäkrade tillfogar varandra
 den försäkrade tillfogats då denne varit påverkad av berusnings-, sömn eller narkotiska medel såvida denne inte kan visa
att samband saknas mellan påverkan och skadan
 uppstår då den försäkrade utan skälig anledning utsätter sig för risken att skadas
 uppstår i samband med att den försäkrade utför eller medverkar till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är
straffbelagd.

Skadevärderingsregler
Skada ersätts enligt skadeståndsrättsliga regler.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
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