
  
 

 

 

 

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring 

Region Halland 

Försäkringsnummer: 3021375 
 Försäkringstid 2020-03-01 – 2021-02-28 

 

VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 

Heltidsstuderande elever Heltid  

Elever på korttidskurser Verksamhetstid 

Stödpersoner Verksamhetstid 

 

 

 

 

 

FÖRSÄKRINGSMOMENT FÖRSÄKRINGSBELOPP 

Medicinsk invaliditet < 50 procent 15 prisbasbelopp 

Medicinsk och ekonomisk invaliditet minst 50 procent 30 prisbasbelopp 

Dödsfallsersättning 1 prisbasbelopp 

Dödsfallsersättning oavsett orsak för försäkrad som inte fyllt 25 år, gäller från 1 månads 

ålder 
1 prisbasbelopp 

Läke-, tandskade- och resekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader 

Kläder och glasögon  Högst 0,25 prisbasbelopp 

Ärrersättning Enligt tabell fastställd av länsförsäkringsbolaget 

Hjälpmedel Högst 1 prisbasbelopp 

Medicinsk rehabilitering Högst 1 prisbasbelopp 

Merkostnader Högst 1 prisbasbelopp 

 

Försäkringen gäller utan självrisk 

Prisbasbeloppet är 47 300 kronor för 2020 

Vid olycksfallsskada, ring 035 – 15 10 00 

 



  
 

 

 

Bra att veta om försäkringen
VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 

Försäkringen gäller i hela världen. 

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 

I det här försäkringsbeskedet lämnas endast en kortfattad be-

skrivning av försäkringen. Vid skadereglering tillämpas de 

villkor som finns i avtalet mellan Region Halland och Länsför-

säkringar Halland. 

Vill du ha mer information ber vi dig kontakta oss. 

OLYCKSFALLSSKADA 

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig 

ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. 

Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrys-

ning, värmeslag, solsting, hälseneruptur, vridvåld mot knä samt 

smitta på grund av fästingbett. 

 

INVALIDITET TILL FÖLJD AV OLYCKSFALLSSKADA 

Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående ned-

sättning av kroppsfunktion. 

Med ekonomisk invaliditet menas för framtiden bestående ned-

sättning med minst 50 procent av den skadades arbetsförmåga. 

Samtliga möjligheter till yrkesarbete ska ha prövats och Försäk-

ringskassan ska ha beviljat minst halv sjukersättning före fyllda 

60 år. 

Ersättning betalas med så stor del av försäkringsbeloppet som 

svarar mot invaliditetsgraden. 

 

LÄKE-, RESE- OCH TANDSKADEKOSTNADER 

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för vård 

eller behandling som läkare föreskriver för skadans läkning. 

Vid tandskada lämnas ersättning för av Länsförsäkringar Hall-

and på förhand godkända kostnader. Nödvändig akutbehandling 

ersätts dock utan förhandsanmälan. 

Tandskada på grund av tuggning eller bitning ingår inte. 

RESEKOSTNADER 

Ersättning lämnas för nödvändiga resor för vård och behandling. 

Högsta ersättning är den egenavgift som tillämpas i hemlands-

tinget. Måste du enligt läkares föreskrift anlita särskilt trans-

portmedel under tiden för läkarbehandlingen för att utföra ditt 

yrkes- eller skolarbete kan ersättning lämnas för merkostnader 

för resor mellan ordinarie bostad och ordinarie arbetsplats eller 

skola. 

 

 

DÖDSFALLSERSÄTTNING 

Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan  

föranleder den försäkrades död inom tre år från olyckstillfället. 

Rätt till dödsfallsersättning oavsett orsak föreligger för försäkrad 

som vid skadetillfället inte fyllt 25 år. 

 

KLÄDER OCH GLASÖGON  

Har olycksfallsskada medfört läkar- eller tandläkarbesök ersätts 

i samband med olycksfallet skadade personliga gångkläder, 

hjälm, glasögon, hörapparat och andra vid olyckstillfället burna 

handikapphjälpmedel.  

 

ÄRRERSÄTTNING 

Ersätts enligt tabell tidigast ett år efter olycksfallsskadan. En 

förutsättning för ersättning är att skadan krävt läkarbehandling. 

 

HJÄLPMEDELSERSÄTTNING 

Ersättning kan lämnas för kostnader, som inte ersätts från annat 

håll, för hjälpmedel som läkare föreskrivit som kan lindra ett 

invaliditetstillstånd. Länsförsäkringar ska på förhand godkänna 

kostnaderna. 

MEDICINSK REHABILITERING 

Ersättning kan lämnas för kostnader som uppkommit efter den 

akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av Länsförsäk-

ringar Halland. Kostnaden ska avse åtgärder som syftar till 

återgång i arbete eller studier och som  föreskrivits av läkare. 

MERKOSTNADER 

Oundvikliga merkostnader som uppstått under den akuta läk-

ningstiden. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingår inte. 

ÅTGÄRDER VID SKADA 

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade: 

• sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål 

• anmäler skadan till oss via telefon 035-15 10 00 

• behov av taxi till och från skola eller arbetsplats  

p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från 

behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vil-

ken tid taxi beviljats. Innan taxiresor beställs, ska Läns-

försäkringar Halland kontaktas. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

TILL DIG SOM FÖRÄLDER

Samhällets skydd är oftast inte tillräckligt om något allvarligt händer ditt barn. Regionens olycksfallsförsäkring gäller 

enbart vid olycksfall. Sjukdom är den vanligaste orsaken till invaliditet bland barn. Då gäller inte regionens försäk-

ring. Komplettera med vår försäkring, En bra start – Barnförsäkring, det är den bästa tjänst du kan göra ditt barn. 

 

Kontakta ditt närmaste LF kontor så berättar vi mer. 

 

Halmstad, 035-15 10 00  Kungsbacka, 0300-306 00                 Varberg, 0340-66 68 00 

 

Falkenberg, 0346-485 00  Laholm, 0430-794 00  Hyltebruk, 0345-186 00 

 


