FÖRTYDLIGANDE/ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSVILLKORET
FÖR HEM-, BOSTADSRÄTTS- OCH VILLAHEMFÖRSÄKRING
Med ändring av vad som framgår i försäkringsvillkoret för Boendeförsäkring, gäller nu följande för Överfall och Krisförsäkring:

ÖVERFALL
Sidan 37
Under rubriken ”Försäkringen ersätter inte” (grå rutan)
I villkorstexten står bl.a. följande:
”Skada i följande fall är också undantagen
• om du bor tillsammans med gärningsmannen.”

Ändrad villkorstext:
”Skada i följande fall är också undantagen
• om du bor tillsammans med gärningsmannen. Du har dock rätt till ersättning enligt avsnittet Krisförsäkring.”
Sidan 38
Under rubriken ”AKTSAMHETSKRAV”
Under denna rubrik har vi gjort ett förtydligande i form av en tilläggstext:
”Aktsamhetskraven tillämpas inte när du blir utsatt för sexualbrott.”

KRISFÖRSÄKRING
Sidan 42
Under rubriken ”Försäkringen ersätter inte” (grå rutan)
I villkorstexten står bl.a. följande:
”Psykisk ohälsa som är en följd av skada/förlust som
•
tillfogas dig av någon som omfattas av försäkringen eller som du bor tillsammans med.”
Ändrad villkorstext:
”Psykisk ohälsa som är en följd av skada/förlust som
• tillfogas dig av någon som omfattas av försäkringen eller som du bor tillsammans med. Du har dock rätt
till ersättning vid överfall.”

Försäkringsvillkoret kommer att uppdateras.

Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) • Postadress: 106 26 Stockholm • Säte: Stockholm • www.aktsam.se
Organisationsnummer: 516401-7799 • VAT SE 663000-077301 • Bankgiro 5309-5527 • PlusGiro 490 69 00-8

Ersättning till nära anhörig

Överfall

Definition av nära anhörig
Nära anhörig är make/maka, sambo, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar,
far-, mor- och svärföräldrar, svärdotter/ svärson, svåger/svägerska samt person som har vårdnad om barn inom denna personkrets som är under 18 år.
Försäkringen ersätter
Om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller dödsfall kan nära anhörig, som omfattas av försäkringen, få ersättning för
• nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi
• nödvändiga och skäliga merkostnader för oplanerad hemresa och outnyttjad resekostnad.
Ersättning för outnyttjad resekostnad lämnas till två nära anhöriga vid sjukhusvård som kräver
anhörigs närvaro.
Aktsam betalar vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall utomlands, som omfattas
av försäkringen, nödvändiga och skäliga kostnader för två nära anhörigas resa från Sverige och
åter samt kost och logi
• om ditt tillstånd av läkare bedöms vara livshotande
• om du har avlidit och ska begravas på platsen.
Görs resan från annat land än Sverige ersätter vi högst den kostnad som motsvarar resa från
Sverige och åter.
Högsta ersättningsbelopp
Vid outnyttjad resekostnad lämnas ersättning med resekostnaden per dag dock sammanlagt
högst 5 000 kronor per person.
Merkostnader för kost ersätts med högst 75 kronor per dag och person.
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Grundskyddet

Gäller för Hem- och Villahemförsäkring som omfattar lös egendom.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE

Om du i egenskap av privatperson utsätts
för något av följande brott
• misshandel genom uppsåtligt fysiskt
våld som inte är ringa
• grov misshandel genom uppsåtligt
fysiskt våld
• våldtäkt och våldtäkt mot barn
• sexuellt tvång
• sexuellt övergrepp mot barn.
Ersättning lämnas enligt följande
• misshandel 8 000 kr
• mer allvarlig misshandel som inte är grov
12 000 kr (överfall som begås med exempelvis tillhyggen, upprepade sparkar mot
liggande person eller misshandel i din
bostad)
• grov misshandel 30 000 kr
• grov misshandel som medför livs
hotande skada 80 000 kr
• våldtäkt och våldtäkt mot barn 100 000 kr
• grov våldtäkt och grov våldtäkt mot
barn 150 000 kr
• sexuellt tvång 50 000 kr
• sexuellt övergrepp mot barn 30 000 kr
• grovt sexuellt övergrepp mot barn 60 000 kr.
Om du utsätts för upprepade brott av
samma gärningsman eller av en eller flera
gärningsmän vid samma tillfälle lämnas
endast ett ersättningsbelopp.
Utöverdessabeloppersättsnödvändigaoch
skäliga kostnader för tandvård till följd av
överfallet hos tandläkare ansluten till allmän
försäkring i Sverige, enligt avsnittet Reseskydd under rubriken Tandvård. Medicinsk
och ekonomisk invaliditet, se nedan
Begravningskostnader
Om du avlider till följd av mord eller dråp
lämnar försäkringen ersättning för begravningskostnader med högst 30 000 kr.
Begravningskostnaderbetalastilldödsboet.

Skada som inträffar i, eller har samband
med, din yrkes- eller tjänsteutövning eller
annan förvärvsverksamhet.

Grundskyddet

Skada som godkänts eller kan godkännas
som arbetsskada eller som kan ersättas
genom statligt personskadeskydd.
Skada som inträffat på resa till eller
från arbetet.
Skada som gärningsmannen tillfogat dig i
sin tjänsteutövning och som dennes arbetsgivare enligt skadeståndslagen är skyldig
att ersätta (arbetsgivarens principalansvar).
Skada i följande fall är också undantagen
• om du bor tillsammans med gärningsmannen. Du har dock rätt till ersättning
enligt avsnittet Krisförsäkring.
• om den har samband med att eller om
du drabbas av den när du utför eller
medverkar till uppsåtlig brottslig
handling som enligt svensk lag kan leda
till fängelse.
Kapitalbelopp vid dödsfall.
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FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Sorg och saknad vid mord och dråp
Om någon närstående till dig dödas
genom mord eller dråp lämnar vi
ersättning till dig för sorg och saknad
med 50 000 kr.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
–

Med närstående menar vi i detta
sammanhang make/maka/sambo/
registrerad partner, barn, föräldrar och
vid skadetillfället sammanboende syskon.
Aktsamhetskrav
Ersättningen kan sättas ned om du utan skälig anledning utsätter dig för risken att skadas.
Den kan också sättas ned om du genom att vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra
berusningsmedel utsätter dig för risken att skadas.
Normalt sätts ersättningen ned med 25 %. Du kan dock få ersättning om du kan göra
sannolikt att det inte finns något samband mellan alkoholpåverkan och skadan. Regler om
nedsättning finns i avsnittet Försäkringsregler. Aktsamhetskraven tillämpas inte när du blir
utsatt för sexualbrott.
Invaliditet som du fått till följd av ersättningsbar överfallsskada
Med invaliditet menas att överfallsskadan medför bestående nedsättning av kroppsfunktionen
(medicinsk invaliditet) eller att arbetsförmågan för framtiden är bestående nedsatt med minst
50 % till följd av skadan (ekonomisk invaliditet). Vid bedömning av invaliditetsgraden skiljer
man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet.
Medicinsk invaliditet

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE

Av överfallsskada orsakad, för framtiden
bestående, nedsättning av din fysiska eller
psykiska funktionsförmåga.
Vanprydande ärr eller annan vanställdhet,
bestående värk, förlust av sinnesfunktion
eller inre organ orsakad av en överfallsskada som krävt läkarbehandling.

Skada som inom tre år från överfallet inte
medfört någon mätbar invaliditet.
Mer än 100 % invaliditet för en och samma
överfallsskada.
Ärr eller annan vanställdhet som inte krävt
läkarbehandling.

Kan förlorad kroppsdel ersättas av protes, bestäms invaliditetsgraden med hänsyn till protesfunktionen.
Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker med ledning av vid varje utbetalningstillfälle gällande branschgemensamma tabellverk.
Bestämning av vanprydande ärr eller annan vanställdhet sker med ledning av Aktsam
fastställt tabellverk.
Om samma överfallsskada medför skador på flera kroppsdelar, lämnas ersättning efter
beräknad invaliditetsgrad om högst 100%.
Var skadad kroppsdel inte fullt frisk och funktionsduglig före överfallsskadan frånräknas
den tidigare invaliditetsgraden.
Invaliditetsersättning
Rätt till invaliditetsersättning inträder när överfallsskadan medför bestående nedsättning av den
försäkrades kroppsfunktion och tillståndet är stationärt och inte livshotande. Med stationärt
menas att tillståndet varken ändras till det bättre eller sämre.
Förutsättning för rätt till invaliditetskapital är dels att överfallsskadan inträffar under tid då
försäkringen var i kraft, dels att överfallsskadan medför mätbar medicinsk invaliditet inom tre
år från det försäkringen senast var i kraft.
Rätt till invaliditetskapital inträder dock vid medicinsk invaliditet i regel tidigast 12 månader
efter det att överfallsskadan inträffade. Den definitiva medicinska invaliditetsgraden ska
fastställas snarast möjligt. Fastställelsen kan dock uppskjutas så länge detta enligt medicinsk
erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. Om
försäkringen inte längre är gällande då den definitiva invaliditetsgraden ska fastställas beaktas
endast direkta följder av överfallsskadan som inträffat då försäkringen var i kraft.
Högsta ersättningsbelopp
Kapitalbelopp vid 100 % invaliditet före fyllda 46 år
1 000 000 kr
Kapitalbelopp vid 100 % invaliditet efter fyllda 80 år
125 000 kr
Hjälpmedel som kan lindra ett invaliditetstillstånd eller öka rörelseförmågan 10 000 kr
Försäkringsbeloppet för invaliditet som är 1 000 000 kronor gäller före 46 års ålder.
Om den försäkrade vid överfallsskadan fyllt 46 år nedsätts beloppet med 2,5 procentenheter
för varje år åldern överstiger 45 år. Någon ytterligare nedsättning efter fyllda 80 år sker inte.
Ersättning betalas i förhållande dels till invaliditetsgraden, dels till den försäkrades faktiska
ålder vid skadetillfället.

Med medicinsk invaliditet menas att överfallsskadan medfört för framtiden bestående nedsättning
av kroppsfunktionen. Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättningen
som fastställs oberoende av den försäkrades yrke, arbetsför¬hållanden eller fritidsintressen.
Invaliditetsgraden bestäms med hänsyn till de skador och symptom som orsakats av överfallsskadan och som objektivt kan fastställas.
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Krisförsäkring

Ansvar

Krisförsäkringen gäller endast för Hem- och Villahemförsäkring som omfattar lös egendom.

Gäller för Hem- och Villahemförsäkring, som omfattar lös egendom, i din egenskap av
privatperson.
Gäller för Villahemförsäkring, som endast omfattar fastigheten, i din egenskap av ägare
till den försäkrade fastigheten.
Gäller för Fritidshusförsäkring i din egenskap av ägare till den försäkrade fastigheten.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE

Skäliga kostnader för behandling som
du behöver för psykisk ohälsa till följd av
att du drabbas av en skada/förlust, om
Aktsam ersätter skadan/förlusten genom
försäkringen vid
• stöld i bostad
• stöld utanför bostad i samband med
rån, överfall, eller då egendomen rycks
ifrån dig på ett sådant sätt att du omedelbart uppfattar stölden
• överfall
• brand/explosion.

Psykisk ohälsa som är en följd av
skada/förlust som
• har samband med eller om du drabbas
av den när du utför eller medverkar till 		
uppsåtlig brottslig handling som enligt 		
svensk lag kan leda till fängelse
• tillfogas dig av någon som omfattas av
försäkringen eller som du bor tillsammans med. Du har dock rätt till ersättning
vid överfall
• har samband med din yrkes- eller
tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet.

Kommentar

I vilken egenskap du är försäkrad

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE

När du som privatperson krävs på skadestånd. Du är försäkrad som ägare, brukare
eller förare av
• motordrivet fordon avsett att föras av
gående
• eldriven rullstol
• trädgårdsredskap för privat bruk som
inte är registreringspliktigt
• windsurfingbräda
• paddelkanot
• roddbåt.

När du krävs på skadestånd
• i samband med yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet
• som ägare, brukare eller förare av båt, 		
skepp, vattenskoter, svävare, hydrokopter
eller luftfartyg
• som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon vid skada som uppkommer
till följd av trafik med fordonet
• i samband med händelse som omfattas 		
av motortävlingsförsäkring.

Med kostnader för behandling avses arvode för samtalsterapi/psykologkonsultation.

När du krävs på skadestånd som ägare/
innehavare av
• annan fastighet/tomträtt än den som 		
anges i försäkringsbrevet
• lägenhet utomlands
• jordbruksfastighet. Du är dock försäkrad
som ägare till det hus på jordbruksfastigheten som du bor i.

Högsta ersättningsbelopp
Försäkringsen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen per person och skäliga resekostnader
inom en period av 12 månader från skadetillfället. Val av terapeut/psykolog sker genom kontakt med Aktsam. Behandlingen ska ske i Sverige.
Självrisk
Avsnittet Krisförsäkring gäller utan självrisk.

Kommentar
Ersättning kan endast lämnas om du är skadeståndsskyldig. En förutsättning för skadeståndsskyldighet är i allmänhet att du varit vårdslös. Du blir inte skadeståndsskyldig bara för att du
förorsakat en skada. Om någon plötsligt blir sjuk och förstör annans egendom genom att han
exempelvis ramlar eller kräks så är detta inte tillräckligt för skadeståndsskyldighet.
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