Det är viktigt att du
läser och sparar den
här informationen.

Privatolycksfall
För- och efterköpsinformation
Gäller från 2016-01-01

Tilläggsförsäkringen gäller om du skadar dig i en
olycka på fritiden eller på arbetet. Den är ett komplement till annan olycksfallsförsäkring. Detta är
endast en översiktlig information som du har rätt
att få innan du köper försäkringen och det är därför
viktigt att du läser igenom den. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar och aktsamhetskrav. Om något skydd är särskilt viktigt för dig bör
du därför ta reda på om det omfattas av försäkringen. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats.
För vad gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som du råkar ut för både på
arbetet och på fritiden. Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada som du drabbas av ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse.
Du får ersättning för kostnader för läkarvård och medicin.
Försäkringen ersätter också medicinsk invaliditet (nedsatt funtionsförmåga), men inte förvärvsmässig invaliditet (nedsatt arbetsförmåga).

Vilka personer omfattas av försäkringen?

Försäkringen är individuell och gäller för de personer som anges
i försäkringsbrevet och som är folkbokförda och bosatta på den
adress som anges i försäkringsbrevet.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige för kostnader för läkarvård och medicin
i samband med olycksfallsskada. För invaliditets- och dödsfallsersättning gäller den i hela världen.

Vad ersätter försäkringen?
Du får ersättning för följande nödvändiga och skäliga kostnader som
har samband med olycksfallet:
Vårdkostnader.
Tandskadekostnader.
Resekostnader.
Förstörda kläder och glasögon – högst 5 000 kronor.

Stavnäs-Glava Försäkringsbolag
Klässbolsvägen 15B
671 95 KLÄSSBOL

Tel: 0570-46 41 40
Jour: 0706-86
07
41 40
Hemsida: www.sgforsakringar.se

För den som fyllt 65 år ersätter vi kostnader enligt ovan med
sammanlagt högst 10 000 kronor.
Ersättningsbeloppet för medicinsk invaliditet avgörs av
invaliditetsgraden. Om invaliditetsgraden är mindre än 50 procent,
används försäkringsbeloppet 350 000 kronor. Är den 50 procent
eller högre används försäkringsbeloppet 700 000 kronor. Från 56 års
ålder sjunker försäkringsbeloppet successivt.
Ersättningsbeloppet vid dödsfall är 40 000 kronor.

Vad ersätts inte?

Efter fyllda 16 år gäller inte försäkringen om du skadas i samband
med:
boxning eller annan kampsport
tävling eller träning med motorfordon
idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottare.
Du får heller inte ersättning för skador som beror på förslitning,
åldersförändring eller som uppstått på grund av sjukdom som fanns
när olycksfallsskadan inträffade.

Självrisk
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.Vid invaliditet eller
dödsfall lämnar vi ersättning utan självrisk.

Allmänna bestämmelser
I vår för och efterköpsinformation om hem eller villahemförsäkring
kan du bland annat läsa om hur du förnyar din försäkring, vad som
händer om du inte betalar försäkringen och hur du kan få ditt ärende
omprövat. Där kan du också läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.

Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller utanför
våra kontor, så kallat distansköp, har du möjlighet att ångra köpet
inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du hunnit betala får
du pengarna tillbaka med avdrag för den tid som du haft tjänsten.
Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i lagen om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler.

Om Stavnäs Glava Försäkringsbolag

Stavnäs-Glava Försäkringsbolag är ett lokalt självständigt
försäkringsbolag, som ägs av försäkringstagarna. Stavnäs
Försäkringsbolag har bedrivit verksamhet sedan år 1842. Vi försäkrar
villa, fritidshus, personlig egendom, bostadsrätt, gård inom Arvika,
Eda, Grums och Säffle kommuner.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

