
Kollektiv  
olycksfallsförsäkring

Förköpsinformation
Det här är en kortfattad be
skriv ning av försäkringen och 
information som du har rätt att 
få enligt lag. Fullständiga villkor 
hittar du på vår webbplats eller 
ring vår Kundservice så skickar vi 
dem. Läs igenom och spara denna 
information. Om något skydd är 
extra viktigt för dig, kontrollera 
att det ingår i försäkringen.



Varför kollektiv olycksfallsförsäkring? 
Att teckna en kollektiv försäkring för en grupp är 
ett bra sätt att se till att alla har ett försäkrings
skydd. Försäkringen kan tecknas av såväl små som 
stora grupper.

Enkel och smidig administration
En kollektiv försäkring gör administrationen enkel. 
Ange bara hur många personer som finns i gruppen, 
så ingår alla i samma försäkring. 

Har ni frågor om försäkringen?
Kontakta gärna oss på TryggHansa. Vi som arbetar 
med kollektiv försäkring nås på telefon 075-243 15 10, 
vardagar kl 8–16.30.

Kollektiv olycksfalls-
försäkring

”Det blir ju riktigt bra med vitt!” Ylva ler nöjt och doppar penseln i den stora färghink 
som hon hängt upp på stegen. ”Ja det är jättefint, men ta det försiktigt, du är inte 20 
längre!” ropar hennes man Björn ifrån trädgårdsmöbeln där han håller på att duka upp 
eftermiddagskaffe. ”Äsch, jag är vig som en katt” skrattar Ylva och ställer sig på tå 
för att nå in under takskägget. Då plötsligt slinter stegen. Ylva tappar omedelbart 
fotfästet och faller handlöst mot marken. När hon landar knakar det till i höger ben och 
Ylva skriker till av smärta. ”Herregud, vad hände!”  utbrister Björn och rusar fram till sin 
hustru. ”Ska jag ringa efter en ambulans?”

Efter vad som känns som en evighet rullar ambulansen in på tomten. På sjukhuset visar 
röntgenbilderna att underbenet är brutet. Ylva har också fått ett fult sår på armen 
som kommer att behöva sys.

Vad kan Ylva få för hjälp från Trygg-Hansa?

Ylva arbetar på en frisörsalong med 3 anställda. Företaget har 
valt att teckna en försäkring som gäller dygnet runt, med 
försäkrings beloppet 400 000 kr och tillvalet Sveda och värk.

Kostnader
TryggHansa bekostar läkarbesöket och smärtstillande 
mediciner, upp till gällande högkostnadsskydd. 

Sveda och värk
Ylva, som normalt står mycket i jobbet, blir sjukskriven till 50 % 
under 2 månader.  Försäkringen lämnar då ersättning för sveda 
och värk med ca 4 000 kr.

Ärr
Ylvas sår lämnar ett bestående ärr på armen. För detta får hon 
ersättning enligt TryggHansas ersättningstabell.

Nedsatt funktionsförmåga 
Tyvärr återfår Ylva inte full rörlighet i benet. Efter ett år görs  
en invali ditets bedömning och man konstaterar att Ylva har en 
nedsättning av funktionsförmågan med 5 %. För det får hon  
en ersättning på 20 000 kr.  Det motsvarar 5 % av försäkrings
beloppet. Läs mer om hur vi räknar på sidan 7.
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Var och när gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller i hela världen. För vistelse 
utanför Sverige gäller försäkringen dock i högst 1 år 
(längre i vissa fall om du är i utlandstjänst). Ni väljer 
själva under vilken tid försäkringen ska gälla; 
arbetstid, skoltid, verksamhetstid eller dygnet runt.

Vilka kan teckna försäkringen –  
och för vem?
TryggHansas kollektiva olycksfallsförsäkring för 
barn och vuxna erbjuds till företag, organisationer, 
föreningar, skolor och förskolor. Försäkringen kan 
tecknas för personer i alla åldrar men barnförsäkring 
gäller till och med 18 års ålder. Såväl små som stora 
grupper, från 2 personer och uppåt, kan teckna 
försäkringen. Anslutningen är obligatorisk, d v s att 
alla i gruppen ska ingå vid tecknandet. Om en 
enskild gruppmedlem inte vill omfattas av 
försäkringen, kan personen när som helst meddela 
att han/hon avstår från försäkringen.

Är ni osäkra på gruppens antal kan ni teckna ett 
så kallat deklarationsavtal. Det innebär att ni anger 
ett preliminärt antal försäkrade personer. Efter 1 år 
anmäls det verkliga antalet och premien justeras 
utifrån det. På så sätt vet ni att alla i gruppen hela 
tiden är försäkrade och ni slipper komma ihåg att 
kontakta oss när antalet förändras. Ni kan även 
välja att ange ett exakt antal personer och vid 
förändring meddela det nya antalet, premien 
justeras då direkt.

Gruppföreträdaren
I samband med att försäkringen tecknas utser ni en 
grupp företrädare som sköter kontakterna med 
TryggHansa. 
Gruppföreträdaren ska bland annat:
• föra register över vilka personer som omfattas  
 av försäkringen.
• skicka vidare TryggHansas information till de  
 försäkrade, till exempel försäkringsbesked som  
 skrivs ut årligen.
• intyga att den person som skadats omfattas av  
 försäkringen.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anger hur stor ersättning den 
skadade kan få för nedsatt funktions och arbets
förmåga. Ni kan välja försäkringsbelopp mellan  
200 000 kr och 800 000 kr.  Försäkringsbeloppet är 
värdesäkrat med konsumentprisindex.

Självrisk
0 kr – försäkringen gäller utan självrisk.

Hur länge gäller försäkringen?
Försäkringen gäller under 1 år och förnyas auto
matiskt genom att ni fortsätter betala premien.

Premie – vad kostar det?
Premiens storlek beror på vilken tidsomfattning ni 
väljer, vilken verksamhet som bedrivs samt vilket 
försäkringsbelopp och eventuella tillval ni bestämmer 
er för. För beräkning av den exakta premien, 
kontakta TryggHansa på telefon 0771-111 690.

Premien betalas av gruppen. Gruppmedlemmarna 
är inte personligt ansvariga i förhållande till 
TryggHansa.

Så gäller försäkringen

Det här kan försäkringen ge ersättning för

Nedsatt funktionsförmåga Ärr
Läke, tandskade och 
resekostnader

Merkostnader

Hjälpmedelskostnader Dödsfall Krisförsäkring
Ersättning vid sjukhusvård 
gäller upp till 18 år

Nedsatt arbetsförmåga Sveda och värk Lyte och men

Ingår     Valbart tillägg för gruppen

Det här är en kortfattad 
beskrivning av försäkringen. 
Fullständig information  
hittar du i försäkringsvillkoren 
som finns att hämta på 
www.trygghansa.se.
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Vad ingår i försäkringen? 
Försäkringens grundskydd ger ersättning  
för följande:

Nedsatt funktionsförmåga
Försäkringen lämnar ersättning för en bestående 
nedsättning av den fysiska eller psykiska funk
tionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet. 
Försäkringen gäller vid olycksfall och ersättningen 
beror på vilket försäkringsbelopp gruppen har valt 
samt hur stor invaliditetsgrad skadan har medfört. 
Den kan vara mellan 1 och 100 %. Vid invaliditets
grader från 50 % beräknas ersättningen på dubbla 
försäkringsbeloppet. TryggHansa gör bedömning
en tillsammans med en medicinsk rådgivare. Om 
den skadades funktionsförmåga försämras 
ytterligare finns viss rätt till omprövning, för barn 
under 18 år före 30årsdagen och för vuxna senast 
inom 10 år från olycksfallet.

Försäkringen ersätter
• nedsatt funktionsförmåga som uppstår inom  
 3 år från olycksfallet.
• bestående värk.
• förlust av inre organ och sinnesfunktion.

Försäkringen ersätter inte
• medicinsk invaliditet vid sjukdom.

Ärr
Försäkringen lämnar ersättning för ärr eller annan 
utseendemässig förändring orsakat av en olycks
fallsskada. Bedömningen görs tidigast 1 år från 
skadan. (Om tillägget Lyte och men tecknas, lämnas 
ersättning för ärr genom det momentet.)

Försäkringen ersätter
• ärr eller annan utseendemässig förändring enligt  
 TryggHansas ersättningstabell.

Försäkringen ersätter inte
• ärr eller annan utseendemässig förändring som  
 inte krävt läkarbehandling.

Läke-, tandskade- och resekostnader
Försäkringen ersätter kostnader för läkarbehand
ling och tandvård till följd av ett olycksfall, i som 
längst 5 år efter skadan. Dessutom kan ersättning 
lämnas för resor till och från sjukhuset eller 
vårdcentralen.

Försäkringen ersätter
• egenavgiften för exempelvis ett akut läkarbesök  
 eller en taxiresa till sjukhuset mot uppvisande  
 av kvitto.
• nödvändiga och skäliga kostnader för behandling  
 av tandläkare som är ansluten till allmän  
 försäkring i Sverige.
• nödvändiga och skäliga kostnader för vård och  
 behandling av behörig läkare.

Försäkringen ersätter inte
• tandskadekostnader som orsakas av tuggning  
 eller bitning.
• uppskjuten tandvård, tandimplantat eller annan 
 tand behandling utan godkännande av  
 TryggHansa.
• kostnader för privat vård.

Merkostnader
Vid skada som krävt läkarbehandling kan ersättning 
lämnas för merkostnader under den akuta 
behandlings tiden. Det kan t ex vara kläder eller 
glas ögon som skadats vid olycksfallet.

Försäkringen ersätter
• nödvändiga och skäliga merkostnader under den  
 akuta behandlingstiden, upp till 40 000 kr för  
 barn och 120 000 kr för vuxna.
• kläder, glas ögon, hörapparat och andra  
 handikapp hjälpmedel som skadats i samband  
 med olycksfallet, upp till 8 000 kr för barn och  
 25 000 kr för vuxna.

Grundskydd
Vad försäkringen ersätter – och inte

I följande avsnitt kan ni se vilka skador som ersätts av försäkringen. Vi har också listat 
viktiga exempel på sådant som försäkringen inte ersätter. För en fullständig beskrivning 
av vad som ersätts och inte ersätts hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor.
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Försäkringen ersätter inte
• förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska  
 förluster.

Hjälpmedelskostnader
Om gruppmedlemmen efter den akuta behandlings
tiden fortfarande har nedsatt funktionsförmåga kan 
ersättning lämnas för kostnader för hjälpmedel. 
Kostnaderna ska på förhand godkännas av 
TryggHansa.

Försäkringen ersätter
• hjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga  
 för att lindra ett fastställt invaliditetstillstånd,  
 upp till 40 000 kr för barn och 80 000 kr för vuxna.

Försäkringen ersätter inte
• kostnader som uppstår mer än 5 år från  
 skadetillfället. 

Dödsfallsersättning
Om gruppmedlemmen avlider betalas ett döds
fallsbelopp ut till den försäkrades dödsbo. 

Vid heltidsförsäkring ersätts dödsfall oavsett 
orsak om den försäkrade avlider före 18 års ålder. 
Ersättningen betalas ut till barnets dödsbo. 

Annat förmånstagarförordnande kan anges, 
kontakta TryggHansa för särskild blankett.

Försäkringen ersätter
• dödsfall inom 3 år från skadan, med 50 000 kr.

Försäkringen ersätter inte
• dödsfall till följd av annan orsak än olycksfall,  
 gäller ej barn upp till 18 år vid heltidsförsäkring.

Kristerapi
Efter en traumatisk upplevelse som en svår olycka 
eller en nära anhörigs död, kan gruppmedlemmen 
drabbas av kris reaktion och behöva träffa en 
psykolog. TryggHansa ser till att han/hon kommer 
till rätt person och bekostar behandlingen.

Försäkringen ersätter
Upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad 
psykolog, anvisad av TryggHansa, när orsaken är 
något av följande:
• ersättningsbar olycksfallsskada.
• nära anhörigs död.
• överfall, hot, rån eller våldtäkt som har polis 
 anmälts.
• krishändelse i skolmiljö.
• nödvändiga och skäliga kostnader för vård och  
 behandling av behörig läkare.
• brand, explosion, inbrott i egen bostad.

Försäkringen ersätter inte
• kristillstånd orsakat av en familjemedlem.
• korttidsterapi senare än 1 år från skadehändelsen.

Ersättning vid sjukhusvård upp till 18 år
Om barnet blir inskrivet på sjukhus till följd av en 
olycksfallsskada, lämnas ersättning om skadan 
medfört sjukhusvård under längre tid än 3 dagar. 
Gäller upp till 18 års ålder.

Försäkringen ersätter
• sjukhusvård före 18 års ålder, med 100 kr/dag.

Försäkringen ersätter inte
•  sjukhusvård som varat kortare tid än 3 dagar eller  
 den tid som överstiger 90 dagar.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall är en kroppsskada som drabbar den försäkrade 
ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande 
våld mot kroppen. Ett olycksfall är inte en kroppsskada till 
följd av exempelvis överansträngning eller förslitning. Inte 
heller smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne. 
Olycksfallsbegreppet förklaras i sin helhet i försäkringsvillkoret.
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Utöver grundskyddet kan ni teckna ett eller flera  
av följande tillägg:

Nedsatt arbetsförmåga
Försäkringen lämnar ersättning för en bestående 
nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga, så 
kallad ekonomisk invaliditet. Ersättningen beror  
på hur stor invaliditetsgrad skadan har medfört. 
Den kan vara mellan 50 och 100 %. TryggHansa  
gör bedömningen tillsammans med medicinsk 
rådgivare. Om arbets oförmågan ökar finns viss  
rätt till omprövning, för barn under 18 år före 
30årsdagen och för vuxna senast inom 10 år från 
den slutliga bedömningen.

Vid nedsatt arbetsförmåga beräknas ersättningen 
på dubbla försäkringsbeloppet.

Försäkringen ersätter
• ekonomisk invaliditet under förutsättning att:
 – den försäkrade fyllt 18 år.
 – skadan medfört medicinsk invaliditet.
 – den försäkrade, före 55 års ålder, förlorar  
  50 % eller mer av sin arbetsförmåga.
 – alla möjligheter till arbetsträning och 
  rehabilitering är genomförda.
 – arbetsoförmågan har inträtt före den   
  försäkrades 60årsdag.

Försäkringen ersätter inte
• ekonomisk invaliditet som uppkommit senare  
 än 10 år från det att olycksfallsskadan inträffade,  
 gäller för försäkrad som vid skadetillfället fyllt  
 18 år.

Sveda och värk
Under den akuta sjukdomstiden kan ersättning 
lämnas för sveda och värk. Skadan ska ha medfört 
sjukskrivning till minst 25 % under mer än 30 dagar 
under den akuta behandlings och läkningstiden. 

För barn upp till 16 år ska läkarintyg finnas som 
styrker att barnet är helt oförmöget att utföra 
normala fritidsaktiviteter under minst 30 dagar till 
följd av olycksfallet.

Försäkringen ersätter
• sveda och värk enligt TryggHansas  
 ersättningstabell.

Försäkringen ersätter inte
• skador som berättigar till ersättning från annat 
håll, t ex annan försäkring.

Lyte och men
Om olycksfallsskadan medför invaliditet kan 
försäkringen lämna ersättning för lyte och men. 
Med lyte menas ett kroppsfel som kan sägas 
vanställa den skadade och direkt kan iakttagas av 
utomstående, exempelvis ärr eller förlust av tänder. 
Med men avses en bestående nedsättning av 
kroppsfunktionen som t ex förlust av lukt eller 
smak och nedsättning av hörsel. 

Försäkringen ersätter
• lyte och men, med hänsyn till den medicinska  
 invaliditets graden, enligt TryggHansas  
 ersättningstabell.

Försäkringen ersätter inte
• lyte och men om skadan inte medfört någon  
 mätbar medicinsk invaliditet.

Valbara tillägg



Viktiga begränsningar

• Försäkringen gäller inte för olycksfall som inträffat innan   
 gruppen tecknade försäkringen.

• Ersättning lämnas inte för kostnader som ersätts från annat  
 håll exempelvis kommun eller landsting, enligt lag,  
 kollektivavtal eller internationell konvention.

Om den försäkrade fyllt 18 år kan ersättningen sättas ned eller 
utebli helt om olycksfallet har samband med:

• att den försäkrade varit påverkad av alkohol eller andra  
 berusnings medel, sömnmedel, narkotiska preparat eller  
 genom felaktig användning av läkemedel. 

• att den försäkrade utför eller medverkar till brottslig  
 handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse.

Så räknar vi – ersättning vid nedsatt funktionsförmåga

Försäkringsbelopp
När ni tecknar försäkring för gruppen kan ni välja mellan  
4 olika försäkrings belopp – 200 000, 400 000, 600 000 eller 
800 000 kr.

Så görs bedömningen
När vi utreder hur mycket ersättning den skadade ska få måste 
vi först bedöma hur mycket funktionsförmågan är nedsatt, 
d v s hur stor den medicinska invaliditetsgraden är. En 
förutsättning för bedömningen är att skadan är bestående. När 
vi sedan fastställer ersättningen utgår vi från en invaliditets
tabell som är gemensam för försäkringsbranschen. Tabellen 
anger hur många procent av försäkrings beloppet den skadade 
får i ersättning.  Är invaliditetsgraden mellan 50 % och 100 % 
beräknas ersättningen på dubbla försäkringsbeloppet. 

Exempel på beräkning 
Vi antar att gruppmedlemmen, efter en skid olycka, får nedsatt 
funktion i en hand. Den medicinska invaliditetsgraden 
fastställs till 6 %. Om ni har valt 400 000 kr som försäkrings
belopp blir ersättningen 24 000 kr (6 % x 400 000).
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12Vi finns på plats vardagar  
kl 817 för att svara på 
frågor och hjälpa dig att 
vara rätt försäkrad:

0771-111 690
Du kan också ta kontakt  
med din rådgivare/ 
försäkringsförmedlare.

Om du råkar ut för en skada: 

0771-111 500

Bra att veta

Smidig betalning
Ni väljer själva om ni vill betala per helår eller månad. 
Väljer ni att dela upp betalningen tillkommer en 
administrativ kostnad.

Om olyckan är framme
Vår skadehantering är snabb och effektiv. För enklare 
ärenden räcker det oftast med ett samtal. Numret är 
0771-111 500. 

Försäkringsgivare
TryggHansa är försäkringsgivare för olycksfalls
försäkringen utom när dödsfallsbeloppet överstiger  
2 prisbasbelopp och på livmomentet i barnförsäkringen 
där TryggHansas dotterbolag Holmia Livförsäkring AB  
är försäkringsgivare. TryggHansas telefonnummer och 
adress framgår på baksidan, Holmia Livförsäkring AB nås 
på samma adress och telefonnummer som TryggHansa.

Fullständiga villkor
Det här är en kortfattad information om TryggHansas 
kollektiva olycksfallsförsäkring. För fullständiga 
försäkringsvillkor kontakta oss gärna på telefon 
0771-111 690.

Så hanterar vi dina personuppgifter
TryggHansa Försäkringsaktiebolag (publ) (”TryggHansa”)  
är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 
(1998:204). 

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till 
oss, men vi behöver dem om du vill kunna teckna en 
försäkring. Genom att lämna dina personuppgifter till oss 
samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra 
åtaganden med anledning av de försäkringar som du har 
tecknat. Du samtycker till att vi använder uppgifterna för 
följande ändamål: 

• beräkna premier och bevilja försäkringar (t.ex. namn, 
adress, registreringsnummer på bil och hälsouppgifter)

• reglera skador (t.ex. namn, adress, registreringsnummer 
och hälsouppgifter)

• skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudan
den (t.ex. namn, epostadress, postadress och 
information om tidigare tecknade försäkringar)

• säkerställa att du får de förmåner du har rätt till som 
medlem i ett fackförbund eller annan organisation  
(t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller annan 
organisation)

• svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller 
chatt (t.ex. namn och epostadress)

• ge skadeförebyggande råd via sms, t.ex. genom att  
ge information om kommande väderförändringar  
(t.ex. mobilnummer)

• ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) 
på TryggHansas webbplats (t.ex. namn och epostadress)

• registrera anmälda skador i försäkringsbranschens 
gemensamma skadeanmälningsregister (GSR).

TryggHansa kommer att lämna ut personuppgifter till andra 
bolag inom samma koncern eller till andra företag som vi 
samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig 
som försäkringstagare eller för något av de andra ändamålen 
som anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut 
uppgifter till myndigheter. 

Hur samlas uppgifterna in och lagras? 
Personuppgifterna samlas in genom till exempel webbfor
mulär, chatt, ansökningar på papper och telefonsamtal som 
spelas in. Uppgifterna kan även kompletteras och uppdateras 
med information från offentliga register. 

Personuppgifterna lagras inom EES eller av leverantörer i USA 
som åtagit sig att följa de så kallade Safe Harbourprinciperna. 

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska 
kunna administrera försäkringarna och reglera skador, eller 
så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas 
de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina 
personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem 
eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har 
en försäkring eller ett pågående skadeärende hos oss. Vi 
använder avidentifierad information för statistiska ändamål 
och produktutveckling.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska 
kunna ge dig pris på en försäkring, sparas uppgifterna i 30  
dagar. Därefter raderas de. 

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om 
de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas 
eller tas bort. En gång per år kan du kostnadsfritt begära 
registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då 
behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt försäkrings eller 
personnummer, underteckna begäran och skicka den till 
följande adress:

TryggHansa 
Personuppgiftsansvarig 
106 26 Stockholm

Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i  
mark nads föringssyfte vänder du dig till vår kundservice  
på 0771111 600.

TryggHansas hälsokoncept består av tre viktiga grundpelare. Må bra handlar om 
att förebygga ohälsa och på ett tidigt stadium kunna identifiera risker – med Snabbt 
tillbaka erbjuder vi planerad vård och aktiv rehabiliteringshjälp för ett snabbare 
tillfrisknande – och med Trygghet om det händer, den ekonomiska ersättningen om 
du råkar illa ut.

Tre områden för ökat välmående, lägre sjukfrånvaro och ett bättre tillvaratagande av 
mänskliga resurser – något som gynnar både verksamheten och de anställda.

Må bra 
•  Verktyg för bättre hälsa

•  Sjukfrånvarohantering 
– avlastar och förenklar 
för dig som arbetsgivare

Snabbt tillbaka
•  Sjukvårdsförsäkring 

– planerad privatvård 
inom ett landsomfat
tande vårdnätverk

•  REHAB – verktyget för 
snabb och effektiv 
rehabilitering, till nytta 
för både  företaget och  
den sjukskrivne

Trygghet om det händer
•  Gruppförsäkring 

– tryggt, enkelt och 
prisvärt för dig och din 
familj

•  Kollektiv olycksfall 
– trygghet för företag, 
förskolor och 
organisationer

Den här försäkringen ingår i vårt  hälsokoncept

fridaaxio
Anteckning
Jag kan inte hitta denna bild i Brand Access.Kan du tala om vad bilden heter, så ska jag efterlysa den hos Brindfors. Jag har tyvärr inte Indesign så att jag kan kolla vad den heter =( 

frida
Anteckning
Röd ring delade.eps


