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2017-05-10

Trygg-Hansa
Care Kundsupport

Medlemmar

Ideell förening (ej sport och idrott)

Verksamhetstid

2017-05-01 - 2018-04-30

Riksförbundet Unga Musikanter Rum 21298

Försäkring Försäkringsbelopp

Olycksfall barn 416 300 kr
Medicinsk invaliditet beräknas utifrån ovanstående belopp

vid invaliditetsgrader under 50%
beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp

vid invaliditetsgrader om minst 50%
Ärr enligt tabell
Läke-, rese, och tandskadekostnader nödvändiga och skäliga kostnader
Merkostnader - under akut läkningstid intill 40 000 kr

- för personliga tillhörigheter intill 8 000 kr
Sjukhusvård till 18 års ålder 100 kr/dag i högst 90 dagar
Hjälpmedel intill 40 000 kr
Dödsfallsersättning 50 000 kr
Kristerapi max 10 behandlingstillfällen hos leg. psykolog

Villkor 70:7

Försäkrad grupp beskrivning:

Medlemmar på kurs, läger  och festivaler mm.

Sida 1
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Sida 2

Information om kollektiv olycksfallsförsäkring
Riksförbundet Unga Musikanter Rum Medicinsk invaliditet Dödsfall
har tecknat en olycksfallsförsäkring för Medicinsk invaliditet är den fysiska eller Försäkringen ersätter dödsfall med ett i
Medlemmar psykiska funktionsnedsättning som fastställs gruppavtalet angivet belopp om den

oberoende av den försäkrades yrke, arbets- försäkrade avlider inom tre år från olycks-
Kollektiv olycksfallsförsäkring grundas på förhållanden eller fritidsintressen. fallsskadan till följd av denna. Vid heltids-
ett gruppavtal mellan Trygg-Hansa och försäkring ersätts dödsfall oavsett orsak om
Gruppen (avtalsparten). Försäkringen är en Ersättning lämnas om olycksfallsskadan den försäkrade avlider före 18 års ålder.
paketlösning som innehåller inom tre år från olycksfallet orsakat för
olycksfallsförsäkring och ett framtiden bestående nedsättning av den Om inte annat angivits utbetalas
dödsfallskapital. försäkrades fysiska eller psykiska funktions- ersättningen till den försäkrades dödsbo.

förmåga. Även bestående värk, förlust av Särskilt förmånstagarförordnande kan anges,
Premien för försäkringen betalas av inre organ och sinnesfunktion räknas som särskild blankett kan beställas av
Gruppen. Gruppmedlemmarna är inte medicinsk invaliditet. Trygg-Hansa på telefonnummer
ansvariga för premien i förhållande till 0771-111 690.
Trygg-Hansa. Om ersättningen trappas ned med hänsyn

till den försäkrades ålder framgår det av Kristerapi
Detta försäkringsbesked med nedanstående första sidan i detta försäkringsbesked. Försäkringen ersätter skälig kostnad för
kompletterande information innehåller den behandling avseende korttidsterapi
huvudsakliga omfattningen av den Ersättning för medicinsk invaliditet utbetalas begränsad till tio behandlingstillfällen inkl
försäkring som Gruppen tecknat för dig och inte om den försäkrade avlider innan rätt skäliga resekostnader för varje skade-
den viktigaste informationen i de till invaliditetsersättning inträtt. händelse hos legitimerad psykolog om den
försäkringsvillkor som gäller för den Grupp försäkrade drabbats av ersättningsbar
du tillhör. Informationen innehåller Ärr - ärr eller annan utseendemässig olycksfallsskada, nära anhörigs död,
upplysningar om de väsenliga rättigheter förändring som medfört läkarbehandling överfall, hot, rån eller våldtäkt som polis-
och skyldigheter som följer av försäkringen ersätts enligt en av Trygg-Hansa fastställd anmälts, brand, explosion och inbrott i egen
samt om viktiga begränsningar av tabell. bostad, krishändelse i skolmiljö och denna
försäkringsskyddet. händelse medfört krisreaktion inom ett år

Läke-, tandskade- och resekostnader från händelsen.
Fullständiga villkor kan beställas från Försäkringen ersätter nödvändiga och
Trygg-Hansa på telefon 0771-111 690. skäliga kostnader till dess definitiv Terapi för skada som försäkrad tillfogats

medicinsk invaliditetsersättning första av annan familjemedlem ersätts inte.
FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING gången fastställts, dock längst 5 år efter

olycksfallsskadan. Försäkringen ersätter FÖRSÄKRINGSREGLER
Försäkringen gäller för olycksfallsskada. vård och behandling under förutsättning
Ett olycksfall är en kroppsskada som att behandlingen utförs av läkare som är Försäkringens ikraftträdande
drabbat den försäkrade ofrivilligt genom ansluten till allmän försäkring eller har Försäkringen träder ikraft vid den tidpunkt
plötslig yttre händelse, ett utifrån vårdavtal med sjukvårdshuvudman. som överenskommes mellan Trygg-Hansa
kommande våld mot kroppen - Försäkringen ersätter inte tandskade- och Gruppen. Aktuell försäkringstid
olycksfallsskada. Ett olycksfall kan också kostnader p g a skada vid tuggning eller framgår av första sidan i detta
vara total hälseneruptur samt vridvåld mot bitning. Avseende tandimplantat gäller försäkringsbesked. Avtalade villkor och
knä, skada som uppkommit genom särskilda kostnadsbegränsningar i premier gäller ett år i taget och försäkringen
användning av medicinska preparat, smitta försäkringsvillkoren. förlängs år för år, om inte annat
p g a fästingbett, förfrysning, värmeslag överenskommits, genom fortsatt
och solsting. Ett olycksfall är t ex inte en Ersättning för merkostnader premiebetalning från Gruppens sida.
kroppsskada till följd av överansträngning Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga
eller förslitningsskada. Inte heller smitta regler om olycksfallsskadan krävt läkar- Uppsägning från gruppens sida
genom bakterier, virus eller annat behandling för nödvändiga och skäliga mer- Gruppen får säga upp gruppavtalet att
smittämne. kostnader under akut behandlingstid och för upphöra för Gruppen vid försäkringstidens

normalt burna och skadade personliga kläder, utgång. Försäkringsskyddet upphör för
Var och när försäkringen gäller glasögon, hörapparat och andra handikapp- samtliga försäkrade vid den tidpunkt som
Försäkringen gäller i hela världen upp till hjälpmedel. anges i uppsägningen, dock tidigast en
ett år. I vissa fall t ex om du är i utlands- månad efter det att uppsägningen kom till
tjänst för ett svenskt företag kan Förlorad arbetsinkomst och andra Trygg-Hansa. När uppsägning mottagits
försäkringen gälla längre tid än ett år. Är ekonomiska förluster ersätts inte. meddelar Trygg-Hansa genom
du osäker kan du kontakta oss innan du gruppföreträdaren de försäkrade om
reser för att kontrollera hur din försäkring Ersättning vid sjukhusvård till 18 års uppsägningen.
gäller utomlands. ålder

Försäkringen ersätter sjukhusvård med Försäkringen upphör dessförinnan att gälla
Försäkringen gäller antingen dygnet runt 100 kr/dag om olycksfallsskadan medfört för den försäkrade om den försäkrade
eller del av dag t ex arbetstid och direkt färd sjukhusvård längre tid än tre dagar före den uppnår den i avtalet angivna slutåldern eller
till och från arbetet, skoltid, verksamhetstid försäkrade fyllt 18 år. Ersättning lämnas i inte längre tillhör den i gruppavtalet
etc. Hur försäkringen gäller för dig framgår högst 90 dagar. bestämda grupp av personer som försäkras.
av första sidan i detta försäkringsbesked
samt nedan. Ersättning för hjälpmedelskostnader För försäkringen gäller inte efterskydd

Ersättning lämnas för kostnader under högst eftersom gruppmedlem som lämnar
Verksamhetstid fem år från skadedagen, om olycksfalls- gruppen bedöms kunna få skydd av samma
Med verksamhetstid avses verksamhet som skadan medfört invaliditet, för hjälpmedel slag som i gruppavtalet genom annan
bedrivs i Gruppens regi. och rehabiliteringshjälpmedel som av läkare försäkring.

bedöms som nödvändiga för att lindra ett
ERSÄTTNINGSMOMENT invaliditetstillstånd. Ersättning kan även Den försäkrades rätt att säga upp

lämnas för handikappfordon och liknande försäkringen
För medicinsk och ekonomisk invaliditet hjälpmedel. En försäkrad gruppmedlem kan när som
lämnas ersättning med så stor andel av helst genom anmälan avstå från
försäkringsbeloppet som motsvarar graden försäkringen.
av den fastställda invaliditeten.
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Sida 3

Trygg-Hansas rätt att säga upp Vid skada • ge skadeförebyggande råd via sms, t.ex. 
försäkringen Anmälan om olycksfallsskada som kan ge   genom att ge information om kommande
Trygg-Hansa får genom uppsägning till rätt till ersättning ska göras till Trygg-   väderförändringar (t.ex. mobilnummer)
Gruppen och meddelande till Hansa snarast möjlig, anmälan görs enklast
gruppmedlemmarna säga upp försäkringen genom att ringa vår skadeavdelning på • ge dig möjlighet att skapa ett personligt
att upphöra vid försäkringstidens utgång. telefon 077-11 11 500. Den som gör   konto (Mina sidor) på Trygg-Hansas 
Uppsägningen eller ett meddelande om anspråk på ersättning ska enligt Trygg-   webbplats (t.ex. namn och e-postadress)
ändring får verkan en månad efter det att Hansas anvisningar sända in läkarintyg och
Trygg-Hansa avsände uppsägningen och övriga handlingar, som är av betydelse för • registrera anmälda skador i försäkrings- 
meddelandet. bestämning av rätten till ersättning.   branschens gemensamma skadeanmälnings-

Kostnader för läkarintyg och övriga   register (GSR).
Försäkringsbelopp och värdesäkring handlingar ersätts av Trygg-Hansa. Anspråk
Försäkringsbeloppen anger hur stor på ersättning för kostnader ska styrkas med Trygg-Hansa kommer att lämna ut person- 
ersättning som högst kan lämnas från originalverifikationer. Kasta inga skadade uppgifter till andra bolag inom samma 
försäkringen. Vilka belopp som gäller kläder eller andra föremål innan Trygg- koncern eller till andra företag som vi 
framgår av första sidan i detta Hansa godkänt det. samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda 
försäkringsbesked. Försäkringsbeloppet vid förmåner till dig som försäkringstagare eller 
invaliditet är värdesäkrat med Vid skada behöver i vissa fall gruppföre- för något av de andra ändamålen som anges 
konsumentprisindex. trädaren styrka försäkringstillhörighet. ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut 

uppgifter till myndigheter. 
BEGRÄNSNINGAR AV REGLER I SÄRSKILDA FALL
TRYGG-HANSAS ANSVAR Hur samlas uppgifterna in och lagras? 

Krig, annan väpnad konflikt, terror-
Framkallande av försäkringsfall handling, atomskador och force majeure Personuppgifterna samlas in genom till 
Om Gruppen eller den försäkrade För ovanstående händelser gäller särskilda exempel webbformulär, chatt, ansökningar 
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet regler ser försäkringsvillkoret. på papper och telefonsamtal som spelas in. 
framkallat försäkringsfall kan Trygg-Hansa Uppgifterna kan även kompletteras och 
stå fri från försäkringsansvar. Avseende Force majeure uppdateras med information från offentliga 
olycksfall kan Trygg-Hansa stå fri från Försäkringen gäller inte för förlust som kan register. 
ansvar om olycksfallet har samband med att uppstå om skadeutredning, eller betalning
den försäkrade varit påverkad av av ersättning som fördröjs på grund av krig, Personuppgifterna lagras inom EES eller av 
sömnmedel, alkohol, andra krigsliknande händelser, inbördeskrig, leverantörer i USA som åtagit sig att följa de 
berusningsmedel, narkotiska preparat eller revolution eller uppror eller på grund av så kallade Safe Harbour-principerna. 
felaktig användning av läkemedel. myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad

eller liknande händelse eller på grund av Dina uppgifter lagras bara så länge som 
Ersättning från annan naturkatastrof. krävs för att vi ska kunna administrera 
Ersättning utges inte enligt denna försäkringarna och reglera skador, eller så 
försäkring för kostnader som ersätts av PUL (Personuppgiftslagen) länge som vi måste lagra dem enligt lag. 
annan enligt särskild lag eller författning, Därefter raderas de enligt den gallringsrutin 
internationell konvention, kollektivavtal Trygg-Hansa Försäkring filial som gäller. Vi raderar inte dina 
eller annat ersättningsinstitut, som kan tas i (”Trygg-Hansa”), med organisationsnummer  personuppgifter när det finns ett legalt krav 
anspråk för försäkringsfallet. 516404-4405, är personuppgiftsansvarig att lagra dem eller en rättslig grund att 

enligt personuppgiftslagen (1998:204). behålla dem, till exempel att du har en 
Preskription försäkring eller ett pågående skadeärende hos 
Det finns preskriptionsregler för hur länge Varför behöver vi dina personuppgifter? oss. Vi använder avidentifierad information 
efter skadetillfället du kan anmäla en skada för statistiska ändamål och produkt-
till oss. Därför är det viktigt att du inte väntar Det är frivilligt för dig att lämna dina utveckling.
med att anmäla en skada. personuppgifter till oss, men vi behöver dem 

om du vill kunna teckna en försäkring. Om du har lämnat dina personuppgifter till 
Alternativ tvistlösnings inverkan på Genom att lämna dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna ge dig pris på en 
talefrister och preskriptionstider: oss samtycker du till att vi behandlar dem för försäkring, sparas uppgifterna i 30 dagar. 
Om en talefrist eller preskriptionstid löper att fullgöra våra åtaganden med anledning av Därefter raderas de. 
vid den tidpunkt då ett förfarande vid en de försäkringar som du har tecknat. Du 
nämnd för alternativ tvistlösning inleddes, samtycker till att vi använder uppgifterna för Vad har du för rättigheter?
löper fristen tidigast ut en månad efter följande ändamål: 
avslutat förfarande i nämnden. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter 

• beräkna premier och bevilja försäkringar vi har om dig. Om de är felaktiga eller 
Preskription av rätt till försäkringsersättning:   (t.ex. namn, adress, registreringsnummer på ofullständiga kan du begära att de rättas eller 
Den som vill ha försäkringsersättning   bil och hälsouppgifter) tas bort. En gång per år kan du kostnadsfritt 
eller annat försäkringsskydd måste väcka begära registerutdrag på de personuppgifter 
talan inom tio år från tidpunkten när det • reglera skador (t.ex. namn, adress, vi har om dig. Då behöver vi din skriftliga 
förhållande som enligt försäkringsavtalet   registreringsnummer och hälsouppgifter) begäran. Ange ditt försäkrings- eller 
berättigar till sådant skydd inträdde. personnummer, underteckna begäran och 

• skicka marknadsföring som nyhetsbrev och skicka den till följande adress:
Om den som vill ha försäkringsskydd har   erbjudanden (t.ex. namn, e postadress, Trygg-Hansa
framställt anspråket till försäkringsbolaget   postadress och information om tidigare Personuppgiftsansvarig
inom den tid som anges i första stycket, är   tecknade försäkringar) 106 26 Stockholm
fristen att väcka talan alltid minst sex 
månader från det att bolaget har förklarat att • säkerställa att du får de förmåner du har rätt Om du inte vill att vi använder dina 
det tagit slutlig ställning till anspråket.   till som medlem i ett fackförbund eller personuppgifter i marknadsföringssyfte 
Om talan inte väcks enligt ovan, går   annan organisation (t.ex. namn, medlemskap vänder du dig till vår kundservice på
rätten till försäkringsskydd förlorad.   i fackförbund eller annan organisation) 0771-111 600.

Med förhållande avses den tidpunkt när • svara på dina frågor via webbformulär, 
olycksfallsskadan inträffade.   telefon eller chatt (t.ex. namn och

  e-postadress)
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Sida 4

Skaderegistrering Gruppmedlem
Den person som tillhör den grupp som

För att minska försäkringsbolagens kostnader bestäms av gruppavtalet och försäkras
för ersättning som baseras på oriktiga genom gruppavtalet.
uppgifter använder sig bolaget också av ett
för försäkringsbranschen gemensamt KPI (Konsumentprisindex)
skadeanmälningsregister (GSR). Registret Fastställs av Statistiska Centralbyrån och
innehåller vissa uppgifter om skadan samt utgör ett mått på prisförändringar i
uppgift om vem som begärt ersättning och ekonomin.
används endast i samband med
skadereglering. Det innebär att bolaget får FÖRSÄKRINGSGIVARE, TILLÄMPLIG
reda på om du tidigare anmält någon skada LAG OCH TILLSYNSMYNDIGHET
hos annat försäkringsbolag.

Försäkringsgivare för olycksfallsdelarna i 
Personuppgiftsansvarig för GSR är denna försäkring är Codan Forsikring A/S 
GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. genom Trygg-Hansa Försäkring filial. 

Danska Finanstillsynet är tillsynsmyndighet. 
OM DU INTE ÄR NÖJD Holmia Livförsäkring AB är försäkrings-

givare för dödsfallskapitalet om det 
Om du inte är nöjd med ett beslut från oss överstiger 
kan du begära prövning hos någon av de två prisbasbelopp samt för livmomentet i 
nämnder som finns. Exempel på sådana är barnförsäkringen. Svenska Finans- 
Försäkringsnämnden och Allmänna inspektionen är tillsynsmyndighet för Holmia 
Reklamationsnämnden. Fullständig Livförsäkring AB. Trygg-Hansas adress och 
information kring nämnderna och hur du telefonnummer finns på framsidan. Holmia 
kommer i kontakt med dem hittar du i våra Livförsäkring nås på samma adress och 
villkor eller på trygghansa.se. Du kan också telefonnummer som Trygg-Hansa.  Svensk 
vända dig till allmän domstol. Då kan du ha lag tillämpas på avtalet med oss.
nytta av en försäkring som innehåller 
rättsskydd. Du som har rättsskydd hos oss 
kan få ersättning för dina ombudskostnader 
vid tvist, även om Trygg-Hansa är motpart.

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Försäkrad
Den person på vars liv eller hälsa en
försäkring gäller.

Försäkringsbesked
För försäkringen utfärdas försäkringsbesked
som ger en översiktlig information enligt
försäkringsavtalslagen om försäkringens
omfattning.

Försäkringsfall
Ersättningsgrundande händelse.

Försäkringstid
Den tid för vilken den försäkrade gruppen
omfattas av försäkringen.

Grupp
Den juridiska person som genom sin
behöriga ställföreträdare träffat gruppavtal
med Trygg-Hansa.

Gruppavtal
Försäkringsavtal mellan Trygg-Hansa och
en grupp som anger villkoren för kollektiv
olycksfallsförsäkring för en i avtalet
angiven försäkrad grupp av personer.

Gruppavtalets avtalstid
Gruppavtalet träder ikraft den dag som
anges i avtalet och gäller till i avtalet
angiven slutdag.

Avtalet förlängs automatiskt ett år i sänder
om det inte sägs upp av gruppen minst en
månad eller av Trygg-Hansa minst två
månader före avtalstidens utgång.

Gruppföreträdare
Den fysiska person som enligt överens-
kommelse mellan Trygg-Hansa och
gruppen företräder gruppen eller dess
medlemmar i kontakten med Trygg-Hansa.
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