SBR Student - Olycksfallsförsäkring
Kollektiv olycksfallsförsäkring för SBR anslutna
studenter
Som student och medlem i SBR ingår nu en olycksfallsförsäkring som är anpassad för alla, både för små
och stora olycksfallsskador.

Försäkringens innehåll
Olycksfallsförsäkringen som ingår i ditt medlemskap har ett ordentligt skydd som ger bra ersättning om olyckan är framme.
Nedan finner du kortfattad information om försäkringen för kollektiv olycksfall. Vill du ha fullständig information hänvisar vi er till
försäkringsvillkoret.
I olycksfallsförsäkringen finns det skydd för den försäkrade under dygnets alla timmar. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som
ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen.) Med olycksfallsskada
jämställs förfrysning, värmeslag, solsting och smitta till följd av fästingbett.

Olycksfallsförsäkring
* Förstahjälpersättning: ersätter med 500 kr när du under akut behandling till följd av olycksfallet måste övernatta på
sjukhus.
* Sjukhusvistelse: ersätter 100 kr/dag då olycksfallet kräver att den försäkrade behöver dygnet runt vård på sjukhus.
Ersättning utgår från tredje dygnet och under maximalt 90 dagar.
* Merkostnader: ersätter upp 3 prisbasbelopp för nödvändiga merkostnader du får på grund av ett olycksfall.
* Kläder: ersätter upp till 0,5 prisbasbelopp för kläder som skadas i samband med ett olycksfall.
* Läke-, tandskade- och resekostnader: ersätter vid olycksfallskada nödvändiga och skäliga kostnader för vård och
behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom kan du få ersättning för resor till och från sjukhus eller vårdcentral.
* Vanprydande ärr: ersätter enligt fastställd tabell vanprydande ärr eller annan utseendemässig förändring till följd av ett
olycksfall som krävt läkarbehandling.
* Hjälpmedel: ersätter hjälpmedel och rehabiliteringshjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett
invaliditetstillstånd. Högsta ersättning är 50 000 kr.
* Medicinsk invaliditet: ersätter olycksfallskada som inom tre år från olycksfallsskadan inträffade medfört mätbar
invaliditet som orsakat en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga.
Invaliditeten fastställs tidigast efter ett år. Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den
medicinska invaliditetsgraden.
* Dödsfallsersättning: ersättning lämnas med 50 000 kr vid dödsfall till följd av olycksfall.
* Krishjälp: Ersätter krishjälp för försäkrad som drabbas av akut psykisk kris på grund av olycksfallsskada, nära
anhörigs död samt rån, överfall, eller våldtäkt. Krishjälp ges av legitimerad psykolog med högst
10 behandlingstillfällen och högsta ersättning är 10 000kr.

Försäkringsbelopp:
* Medicinsk invaliditet: 250 000kr

Premie:
* Försäkringen ingår i ditt medlemskap i SBR Byggingenjörerna.

För mer information om
premier och fullständiga villkor,
gå in på www.sbr.se

Förmedlad genom SBR Försäkringsservice
Försäkringsgivare är Safetown Försäkring

SBR Försäkringsservice
Telefon: 08-23 33 10
E-post: Sbr@phpa.se

