
FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 1737326-3.1

Försäkrad: TRELLEBORGS KOMMUN 212000-1199

Koncern: Trelleborgs Kommun koncern

Försäkringsförmedlare: Söderberg & Partners

Försäkringsperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

Utskrisdatum: 2021-10-27

OLYCKSFALL

Försäkringsgrupp: Olycksfall

Försäkringsomfaning Omfaning Antal Summa kr

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever,
barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens
verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada
som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig
yre händelse (e ufrån kommande våld mot kroppen).
Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för
sjukdom.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande: Försäkringen gäller
utan självrisk

Försäkrade under held (dygnet runt). Årspremie (neo) 57,59
kr per person.

11076 637 866,84

Arbetsmarknadsförvaltningen
- Ensamkommande barn och ungdomar placerade i
utslusslägenheter/familjehem i Trelleborgs kommun alt placerade
i familjehem 
eller HVB-hem i andra kommuner: 10 st
- Ensamkommande barn och ungdomar i transit: 0 st

Bildningsförvaltningen
- Elever i förskoleklass/grundskola och grundsärskola inklusive
privata/kooperava: 5300 st
- Elever i förskoleklass/grundskola och grundsärskola
mantalsskrivna i Trelleborgs kommun, som går i skola i annan
kommun: 110 st
- Elever i förskoleklass/grundskola och grundsärskola
mantalsskrivna i andra kommuner som går i skola i Trelleborgs
kommun: 50 st
- Barn i förskola och pedagogisk omsorg (digare familjedaghem)
inklusive enskilda (icke-kommunala) förskolor även placerade i
annan kommun: 2450 st
- Elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola i Trelleborg: 1220 st
- Elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola mantalsskrivna i
Trelleborgs kommun, som går i skola i annan kommun: 730 st
- Elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola mantalsskrivna i
andra kommuner som går i skola i Trelleborgs kommun: 320 st

Kommunledningsförvaltningen
- Trygghetsvärdar: 12 st

Kultur- och fridsförvaltningen
- Trygghetsvärdar: 12 st
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FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 1737326-3.1

Socialförvaltningen
- Barn och ungdom i övrig kommunal verksamhet: 30 st
- Barn och ungdom i familje-/ jour-/feriehem: 70 st
- Omsorgstagare med beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS
(lagen om stöd och service ll vissa funkonshindrade): 488 st
- Personal inom avdelningen IFO och avdelningen kvalitet och
utveckling samt förvaltningsledningen: 160 st

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Kommunledningsförvaltningen
- Personal på överförmyndarens expedion: 6 st
- Personal i rådhusets expedion: 13 st
- Trygghetsvärdar: 9 st

Kultur- och fridsförvaltningen
- Trygghetsvärdar: 12 st

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Anställda på miljö: 18 st
- Anställda på Bygg, Mät & Karta: 18 st
- Anställda på Planavdelningen: 16 st
- Stab: 4 st

Socialförvaltningen  
- Alla anställda inom individ och familjeomsorgen: 0 st

Tekniska förvaltningen  
- Parkeringsvakter: 3 st
- Personal på återvinningscentralerna i Smygehamn och Anderslöv
(renhållningsavdelningen): 4 st
- Personal med arbetsmiljöuppgier: 2 st
- Personal inom dri och underhåll (energiavdelningen): 4 st
- Personal i kundtjänst (energiavdelningen): 5 st

Försäkrade under verksamhetsd. Årspremie (neo) 20,38 kr
per person

3847 78 401,86

Arbetsmarkedsförvaltningen
- Personer i arbetsmarknadspoliska åtgärder mm även placerade
i annan kommun: 500 st
- Vuxenutbildningen (Yrkeshögskola, Komvux, SFI, Grundvux,
Särvux): 1900 st

Kommunledningsförvaltningen
- Medlemmar i FRG: 20 st

Socialförvaltningen
- Barn och ungdom i kontakamilj: 34 st
- Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet: 10 st
- Volontärer inom bl a äldreomsorgen: 9 st

Tekniska förvaltningen
- Sopbils chafförer och serviceman: 17 st

Överfallsförsäkring:
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FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal nr: 1737326-3.1

Arbetsmarknadsförvaltningen
-Anställda: 110 st

Kultur- och fridsförvaltningen
-Personal inom disk och bokbuss på Trelleborgs bibliotek,
Anderslövs bibliotek, Gislövs bibliotek, Skegrie bibliotek och
bibliotekspersonal som är arbetsplatsförlagd inom gymnasie- och
grundskola: 25 st
- Kansliavdelningen: 11 st
- Serviceenheten: 15 st
- Ungdomsenheten: 20 st
-Museerna: 14 st
-Badenheten: 12 st

Socialförvaltningen
-All personal: 1150 st

Försäkringen inkluderar även personer som inte är inskrivna
i nordisk försäkringskassa och/eller som saknar svenskt
personnummer (t.ex. ensamkommande flykngbarn, utländska
studenter och/eller asylsökande som omfaas av de försäkrade
kategorierna).
Försäkringen gäller primärt i förhållande ll eventuell
annan försäkring (privat försäkring eller kommunens
ansvarsförsäkring) och hänvisning ska således inte göras ll
annan försäkring.

Skadeanmälan sker i första hand via Protectors hemsida,
www.protectorforsakring.se. 
Skadeanmälan kan också göras per telefon, tel:  +46 (0)8-410
637 00.

Försäkringen omfaar:

Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.
- Ersäning vid dödsfall p.g.a. olycksfall med 1 basbelopp.
- Ersäning vid dödsfall oavse orsak fr.o.m. 1 månads ålder
t.o.m. 25 års ålder.
- Ersäning för nödvändiga och skäliga kostnader även utom
Norden.
- Försäkringen gäller för medicinsk såväl som ekonomisk
invaliditet.
- Skadade personliga llhörigheter inklusive glasögon. Med
"personliga llhörigheter" avses inte mobiltelefon, surfplaa,
bärbar dator eller annan liknande elektronisk utrustning.
- Skydd vid sveda och värk. Karensd är 30 dager.
- Skydd för klart framträdande ärr och andra utseendemässiga
skadeföljder/kosmeska defekter.
- Skydd för bestående värk, förlust av inre organ och
sinnesfunkon inkluderas inom ramen för medicinsk invaliditet.
- Smia av HIV-virus och hepat, som drabbar försäkrad under
utbildning, prakk och arbetsmarknadspoliska åtgärder
m m. Försäkringsbelopp 5 basbelopp, a utbetalas som e
engångsbelopp när skada har fastställts.
- Försäkringen är gilg t.o.m. 1/9 det år som eleverna går ut
grund- respekve gymnasieskola.

Försäkringen har inget undantag för:
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- Skada i samband med sport, idrosutövning eller riskfylld
verksamhet.
- Skada i samband med alkohol- eller narkokapåverkan avseende
grund- eller gymnasieskoleelever.

Försäkringen omfaar vidare följande moment:
- Läkekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Resekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Kristerapi
- Tekniska hjälpmedel
- Rehabiliteringskostnader

Försäkringen omfaar olycksfallsskada enligt Högsta domstolens
tolkning av rekvisiten ofrivillig, plötslig och yre händelse i NJA
2006 s. 53 (mål nr. T 563-03).

Med olycksfall jämställs kroppsskada som har orsakats av:
- Solsng, värmeslag, fäsngbe, drunkning eller förfrysning.
- Vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yre händelse.

Försäkringen gäller utan övre åldersgräns.

Försäkringsbeloppet reduceras inte pga ålder före fyllda 60 år.
Eer 60 år reduceras försäkringsbeloppet med 5 procentenheter
per år.

Undantag i PS210 B pkt. 5.2.e utgår. 

Undantag i PS210 B pkt. 5.1.g utgår.

Undantag i PS210 B pkt. 5.1.h utgår.

A betala: Totalpremie: 716 269,00

Belopp är avrundat ll närmaste hel krona.

Villkor: Informaon about insurance distribuon olycksfall Informaon kring försäkringsdistribuon av 2019-01-01
PS100 PS100 Allmänna avtalsbestämmelser av 2020-07-01
PS210 B Olycksfallsförsäkring PS210 B av 2021-07-01
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VIKTIG TILLÄGGSINFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSAVTALET

Bekräelse
Kontrollera försäkringsavtalet. Det är en bekräelse på avtalets innehåll. Om vi inte moar en anmälan om eventuella felakgheter anses avtalet
som godkänt.

Avtalsd
Anbudet avser perioden 2020-01-01 t.o.m. 2022-12-31 och inkluderar rä för försäkringstagaren II årsvis förlängning t.o.m. 2024-12-31.

Premieutvecklingsgaran
Anbudet inkluderar premieutvecklingsgaran under avtalsden. Med premieutvecklingsgaran avses en garan a premien inför respekve
försäkringsår kan höjas med maximalt 10%. Någon avisering om premiehöjning sker inte under avtalsperiodens första år.

Följande omständigheter omfaas inte av premieutvecklingsgarann:
• Förändringar i premieberäkningsunderlaget.
• Sedvanlig indexering.
• Normala undantag avseende aviseringar som leverantören inte kontrollerar själv, som t.ex. myndighets pålaga eller väsentligt fördyrade

återförsäkringskostnader.
• E väsentligt förändrat skaderesultat.

Förändring av premier och villkor under avtalsden
Ändringar av premiesatser och / eller villkor aviseras senast sex (6) månader innan årsförfallodagen. Om försäkringstagaren inte accepterar
ändringarna, upphör försäkringsavtalet a gälla vid kommande årsförfallodag.

Betalningsvillkor
Premiefaktura utställs för den juridiska personens respekve enheter och önskad faktureringsmetod. Betalningsfrist är 30 dagar neo från
fakturans ankomstdag ll försäkringstagaren.

Informaonsplikt
För försäkringsavtal som är ingå genom försäkringsmäklare är all informaon a betrakta som om den är given direkt ll/från försäkringstagaren.

Säkerhetsföreskrier
Vid bro mot en eller flera av de säkerheöreskrier som är gjort gällande för försäkringen kan Protector reducera eller neka utbetalning av
ersäning.

Anmälningsfrist för skador
Vid skada måste Protector varslas utan ollbörligt dröjsmål. Räen ll ersäning faller bort om kravet inte framställts inom e (1) år eer det a
försäkringstagaren fick vetskap om de omständigheter som berägar det.

Nämndbehandling
Om det uppstår tvist mellan försäkringstagaren och Protector kan försäkringstagaren vända sig ll:

• Allmänna reklamaonsnämnden (ARN)
• Försäkringsförbundets nämnd för rässkyddsfrågor
• Konsumenternas försäkringsbyrå
• Allmän domstol

Flyning av avtal under försäkringsden
Vid kollekvavtal och vid skadeförsäkringsavtal i anknytning ll näringsverksamhet har försäkringstagaren inte rä a säga upp försäkringen under
försäkringsden.

Försäkringstagaren har rä a i enlighet med 17 kap. 17 § LOU eller 16 kap. 17 § LUF avsluta kontraktet om någon av de i dessa paragrafer angivna
förutsäningarna.

Tilläggsförmåner
Försäkringen ger möjligheten a llhandahålla stöd i utbildningsinsatser från Protector, motsvarande 1 heldag per år.
Protector kommer a llhandahålla skadestask 1 gång per år inklusive genomgång av reserver.

Försäkringsbolag
Den här försäkringen är tecknad i:
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige
Tlf: 08-410 637 00
Epost: service@protectorforsakring.se
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