Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring ingår i Kyrkans Försäkring AB:s övergripande kyrkoförsäkring.
Olycksfallsförsäkring kan ge ekonomisk ersättning vid personskada för deltagare i försäkringstagarens
verksamhet samt för besökare i försäkringstagarens fastigheter. Försäkringen är även giltig, under
förutsättning att det kan styrkas, för resa till och från försäkringstagarens verksamhet.
Vid resor i försäkringstagarens regi gäller särskild reseförsäkring genom Europeiska ERV (se särskilt
informationsblad).
Anställd personal samt boende i försäkringstagarens fastigheter omfattas inte av olycksfallsförsäkringen.
De ska istället vara försäkrade genom arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring respektive boendes eventuella
privata olycksfallsförsäkring.

För vem gäller försäkringen:
Besökare
Försäkringen gäller för besökare till samtliga av försäkringstagarens försäkrade fastigheter, vilket till
exempel kan omfatta byggnader, kyrkogårdar, och tomter.

Deltagare, Frivilliga och Förtroendevalda
Försäkringen gäller för deltagare, förtroendevalda samt oavlönad arbetskraft, till exempel volontärer i
försäkringstagarens verksamhet.

Försäkringen gäller för körmedlemmar, konfirmander, barn i förskoleverksamhet, gudstjänstbesökare, samt
deltagare i annan verksamhet som försäkringstagaren organiserar. Notera att ersättning inte betalas ut för
olycksfall som inträffar under särskilt riskfyllda aktiviteter (se stycket Ersättning lämnas inte för).
Försäkringen gäller för volontärer och förtroendevalda när de befinner sig i försäkringstagarens lokaler och
fastigheter, samt när de är på uppdrag från försäkringstagaren, som till exempel volontärdiakoner eller
konfirmationsassistenter.

När gäller försäkringen:
Försäkringen gäller under besök och deltagande i försäkringstagarens verksamhet, samt under resväg till
och från försäkringstagarens verksamhet.
För anställda gäller inte olycksfallsförsäkringen, utan istället arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring.
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Ersättning lämnas för:
•
•
•
•
•

Kostnader som uppkommer i samband med olycksfallsskada
I samband med olycksfall skadad egendom, till exempel kläder, glasögon och liknande
Sveda och värk som uppkommit i samband med olycksfall
Ärr som uppkommit i samband med olycksfall
Invaliditet och dödsfall som orsakats av olycksfall

Ersättning lämnas inte för:
• Skada som uppstår vid deltagande i riskfyllda aktiviteter, som t ex bergsklättring, motorsport, dykning ,
sport med slag och sparkar, offpist och fristilsåkning.
• Tandskada som uppkommit genom tuggning eller bitning
• Förlorad arbetsinkomst
• Egendomsskada utan koppling till personskada, till exempel tappad mobiltelefon eller förstörda kläder

Självrisk:
Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk.

Vid skada:
Försäkringstagaren kan anmäla skada till Kyrkans Försäkring via telefonnummer 010 -160 71 00 knappval 3,
eller genom att hämta skadeanmälningsblankett på vår hemsida www.kyrkansforsakring.se under fliken skador.
Kyrkans Försäkrings skadereglerare kontaktar sedan den skadedrabbade för att reglera ärendet.

Villkor:
Detta informationsblad är endast en sammanfattning. Försäkringen gäller enligt det fullständiga
kyrkovillkoret som finns på www.kyrkansforsakring.se under kundinloggning och villkor.
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