
Kollektiv Olycksfallsförsäkring 

 Vilka omfattas av   

           fo rsa kringen? 

Skolelever, barn, ungdomar och 

andra grupper som a r inskrivna i 

kommunal va rd, omsorg och verk-

samheter hos de kommuner som a r 

fo rsa krade hos SRF omfattas av 

fo rsa kringen. Omfattningen kan 

variera mellan fo rsa krade grupper 

och kommuner. 

  Information 
En olycksfallsskada a r en kroppsskada, som drabbar den fo rsa krade ofrivilligt, genom en plo tslig 

yttre ha ndelse. Fo rsa kringen la mnar ersa ttning fo r no dva ndiga och ska liga kostnader fo r la karva rd, 

la kemedel, behandling och hja lpmedel fo r att la ka skadan. 

  Vad inga r inte i fo rsa kringen? 

Nedan beskriver vi na gra exempel pa  vad som inte 

omfattas av fo rsa kringen, se det fullsta ndiga fo rsa k-

ringsvillkoret fo r mer information.  

 

✓ Smitta av bakterier, virus eller annat 

smitta mne 

 

✓ Smitta eller fo rgiftning genom mat eller dryck 

eller o verka nslighetsreaktion 

 

✓ Ingrepp, behandling eller underso kning 

(skada vid medicinsk behandling) eller ge-

nom anva ndning av la kemedel.  

 

✓ Fo rslitning, o verbelastning eller o veran-

stra ngning 

 

✓ Tuggning eller bitning 

 

✓ Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas 

som olycksfallsskada a r exempelvis 

ryggskott, diskbra ck och muskelbristning.  

 

✓ Fo rlossningsskador 

 

✓ Att ha ndelsen har pa  ett avgo rande sa tt orsa-

kats av att den fo rsa krade var pa verkad av 

berusningsmedel, so mnmedel, narkotiska 

preparat  

  Vad ingår i  

            försäkringen? 

✓ Sveda och värkersättning 

✓ Rehabilitering 

✓ Tandskadekostnader 

✓ Övriga kostnader 

✓ Hjälpmedel  

✓ Medicinsk invaliditet 

✓ Ärr   

✓ Krisbehandling  

✓ Dödsfallsersättning 

   Var ga ller  

         fo rsa kringen? 

Fo rsa kringen ga ller i Sverige. 

Vad som ga ller vid resa utanfo r 

Sverige, se det fullsta ndiga fo r-

sa kringsvillkoret. 



Kollektiv Olycksfallsförsäkring 

 Finns det na gra begra nsningar           

          av vad fo rsa kringen ta cker? 

Det finns na gra situationer na r fo rsa kringen inte 

ga ller alls eller med begra nsad omfattning, ha r a r 

na gra exempel.   

✓ Fo rsa kringen ga ller inte fo r sjukdom eller 

kropps fel  

✓ Kostnader utanfo r Norden - de kan eventu-

ellt i sta llet ta ckas av hemfo rsa kringen eller 

resefo rsa kringen.  

✓ Om skadan intra ffar under krig, krigslik-

nande ha ndelser, terrorhandling, revolution, 

inbo rdeskrig, uppror eller atomka rnreaktion.  

✓ Force majeure: Om en utredning av ett fo r-

sa kringsfall eller utbetalning av ett fo rsa k-

ringsbelopp blir fo rsenat pa  grund av force 

majeure, det vill sa ga en ha ndelse som ligger 

utanfo r SRF:s kontroll, kan inte SRF ha llas 

ansvarig fo r fo rseningen. Detta givet att vi 

har gjort vad som ska ligen kan bega ras fo r 

att begra nsa de skador som kan uppkomma. 

Exempel pa  sa dana force majeure-ha ndelser 

a r a ndrad lagstiftning, myndighetsa tga rd, 

krig, krigsliknande ha ndelser, terrorhand-

ling, naturkatastrof, brand, strejk, blockad, 

bojkott, lockout eller annan liknande om-

sta ndighet.  

✓ Betra ffande strejk, blockad, bojkott och lock-

out ga ller ovansta ende a ven om det a r SRF 

som a r fo rema l fo r eller vidtar sa dan kon-

flikta tga rd 

 Vilka a r mina  

           skyldigheter? 

Du ma ste la mna riktiga och full-

sta ndiga uppgifter till oss, annars 

riskerar du att sta  helt eller delvis 

utan fo rsa kringsskydd eller att vi 

a r fria fra n ansvar vid skada enligt 

besta mmelserna i fo rsa kringsav-

talslagen och allma nsvensk lag i 

o vrigt.  

 Hur anma ler jag  

         en skada? 

SRF har en skadeanma lan online pa  

va r hemsida fo r att enkelt och smi-

digt kunna anma la en skada dygnet 

runt 

          www.srfab.net 

    Hantering av  

              personuppgifter 

Information om hur SRF hanterar 

personuppgifter  

finns på vår hemsida 

www.srfab.net 


