
En Olycksfallsförsäkring kan göra skillnad när vardagslivet plötsligt förändrats efter ett olycksfall. 
Försäkringen gäller dygnet runt, både under arbetstid och fritid.

Olycksfallsförsäkring  

Tryggt för ekonomin
Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en be-
stående skada efter ett olycksfall kan få stora konsekvenser 
och förändra vardagen, inte minst ekonomiskt.

Med en Olycksfallsförsäkring vet du att du kan få ekonomisk 
stöttning. Förutom att försäkringen kan ersätta olika kostna-
der, så kan den framförallt ge ersättning om olycksfallet  
leder till en nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet 
att arbeta som blir bestående.

Omtänksam definition av olycksfallsskada
Vi försäkrar mot kroppsskador som orsakats av plötsliga, 
ofrivilliga och oförutsedda yttre händelser. Hos oss är dess-
utom kroppsskada orsakad av förfrysning, värmeslag eller 

solsting, smitta till följd av fästingbett, plötsligt vridvåld mot 
knä, hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, 
hjärtinfarkt eller stroke att jämställa med olycksfallsskada.

Viktig del av skyddet
För de flesta är försäkringsskyddet från stat och arbetsgivare 
inte tillräckligt för att klara en plötslig ekonomisk förändring 
vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med en eller flera av 
Euro Accidents gruppförsäkringar kan du enkelt komplettera 
ditt försäkringsskydd där det behövs.
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Om gruppförsäkringar
Samhället tillhandhåller ett grundläggande ekonomiskt skydd som är lika för alla. I detta skydd ingår det till 
exempel sjukersättning från Försäkringskassan och allmän pension. Detta skydd ger endast ett grundskydd 
som i flera avseenden kan behöva kompletteras.

Gruppförsäkring är ett kostnadseffektivt sätt att skapa trygghet för ett företags medarbetare eller en organisa-
tions medlemmar. Försäkringarna ger ekonomisk ersättning om något oförutsett inträffar eller olyckan skulle 
vara framme.

Sällan är behoven lika för alla
Euro Accident kan erbjuda skräddarsydda gruppförsäkringslösningar och finansiella upplägg som passar 
både stora och små företag och organisationer. 

Fakta
• Extra omtänksam definition av olycksfallsskada. 
• Gäller dygnet runt.
• Gäller även vid vistelse utanför Norden i upp till tolv  

månader. 
• Möjlighet att medförsäkra maka/make, registrerad  

partner eller sambo.

Viktigt att veta
Försäkringen ersätter kostnader vid olycksfallsskada och ger 
ersättning om olycksfallsskada leder till nedsatt kroppsfunk-
tion, så kallad medicinsk invaliditet, eller bestående nedsätt-
ning av arbetsförmågan, så kallad ekonomisk invaliditet. 

Ersättning för invaliditet kan lämnas för antingen medicinsk 
eller ekonomisk invaliditet och utgörs av ett skattefritt en-
gångsbelopp. 

Vid olycksfallsskada ersätts även följande
• Läkekostnader för skälig läkar- och sjukhusvård samt kost- 

nader för behandling och hjälpmedel upp till högkostnads- 
skyddet. Ersättning kan betalas i längst tre år om behand- 
lingen ges inom den offentliga vården.

• Tandskadekostnader för nödvändig behandling till följd av  
olycksfallsskada, i längst fem år. Behandlingen ersätts 
endast om den omfattas av den allmänna tandvårds-
försäkringen.

• Resekostnader i samband med vård och behandling som  
ordinerats av läkare. Ersättning kan betalas i längst tre år.

• Merkostnader som har uppstått på grund av olycksfalls- 
skada under akut behandlingstid kan ersättas upp till tre 
prisbasbelopp. Dessutom kan ersättning lämnas för  
bland annat skadade kläder och andra personliga tillhörig- 
heter upp till ett halvt prisbasbelopp.

• Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader som uppstått  
på grund av olycksfallsskada kan ersättas upp till två  
prisbasbelopp.

• Dagersättning för inkomstbortfall, om olycksfallsskadan  
medför längre sjukskrivning, lämnas från och med dag 29  
till och med dag 90.

• Ärr och kosmetisk defekt som kvarstår ett år efter skade-
tillfället. Ersättningen beräknas som en procentuell del av 
försäkringsbeloppet, maximerat till 20 prisbasbelopp.

• Krishjälp – ersättning lämnas för kristerapi hos, av Euro 
Accident anvisad, legitimerad psykolog eller legitimerad 
psykoterapeut vid:

 – ersättningsbar olycksfallsskada
 – makas/makes, registrerad partners, sambos dödsfall
 – försäkrads barns dödsfall
 – polisanmält rån, hot, överfall eller våldtäkt mot den  
 försäkrade, även inom familjen.
• Dödsfallskapital, ett (1) prisbasbelopp utbetalas till den 

försäkrades dödsbo om den försäkrade avlider till följd  
av olycksfallsskada.

Giltighet
Försäkringen gäller till och med utgången av den månad du 
fyller 67 år eller tills du av annan anledning lämnar gruppen. 

Vem kan teckna försäkringen
Försäkringen kan tecknas av dig som fyllt 16 år, fram till
65-årsdagen, och är bosatt och folkbokförd i Norden, exklu-
 sive Island, samt är berättigad till ersättning från Försäkrings-
kassan eller dess motsvarighet i Norden. För dig som är bosatt 
och folkbokförd i annat nordiskt land än Sverige krävs att du 
är i utlandstjänst hos ett svenskt företag som tecknat grupp-
försäkring med Euro Accident för sina med arbetare i Sverige. 
Företaget får ha högst en fjärdedel av de anställda placerade  
i ett annat nordiskt land än Sverige, exklusive Island. 

Villkor
Fullständiga villkor och förköpsinformation hittar du på  
euroaccident.se eller hos din försäkringsförmedlare. 

euroaccident.se
Försäkringar plus hälsa för Hållbara Medarbetare

Euro Accidents idé är enkel: med rätt försäkringar och fokus på hälsa mår medarbetarna bra. När de mår bra, går 
företaget bättre. Vi kallar vårt koncept för Hållbara Medarbetare – nyckeln till framgång för framtidens företag.


