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Saab Aktiebolag
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ICT Operations, hus 141-2
581 88 Linköping

Försäkringen gäller under avtalstiden under förutsättning att den är betald. Försäkringsavtalet består av detta
försäkringsbesked och försäkringsvillkoren. Försäkringsbeskedet ger ingen fullständig beskrivning av din
försäkring. Du hittar mer information i för- och efterköpsinformationen och i villkoret på lansforsakringar.se/halsa.
Vilket villkor som gäller ser du längre ner i detta försäkringsbesked.
Premie
Kollektiv olycksfallsförsäkring
Avtalstid: 2020-01-01 - 2020-12-31
Villkor: KO 611:16
Försäkrad: Deltagare i SAAB aktivs arrangemang.
Gäller under verksamhetstid samt under den direkta färden till och
från verksamheten.
Försäkringen gäller för 300 personer.
Försäkringen ersätter
- medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till
- behandlings- och läkningstid upp till
- tandskadekostnader upp till
- personliga tillhörigheter
- merkostnader upp till
- kostnader för hjälpmedel vid invaliditet upp till
- kristerapi efter traumatisk händelse upp till
- ärr
- vid dödsfall på grund av olycksfall

5.141 kr

473.000 kr
33.205 kr
5 år
1.500 kr
141.900 kr
47.300 kr
23.650 kr
47.300 kr

Försäkringsbeloppet för medicinsk och ekonomisk invaliditet
minskas med 5 procentenheter per år från och med det år den
försäkrade fyller 56 år, men aldrig till lägre än 25 procent.
Försäkringen ger inte rätt till efterskydd eller fortsättningsförsäkring.
Undantag: Försäkringen ersätter inte ekonomisk invaliditet när den
försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför Norden vid
försäkringsfallet
Kontakta oss på 08-588 424 12 om försäkrad råkat ut för ett
olycksfall eller om du har frågor om en anmäld olycksfallsskada.

Affärsområde Hälsa

Telefon 08-588 427 00 E-post info.halsa@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-6692
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 502010-9681
Postadress 106 50 Stockholm
Styrelsens säte Stockholm

lansforsakringar.se

Försäkringsbesked

Utskriftsdatum
2019-12-06
2(2)

Organisationsnummer: 556036-0793
Kundnummer: 0419553-001

Om du har frågor eller vill göra en ändring i försäkringen kan du alltid kontakta din försäkringsrådgivare, annars
hittar du våra kontaktuppgifter här nedanför.
Behandling av personuppgifter
Du har rätt att få fullständig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. På vår webbplats
lansforsakringar.se/personuppgifter hittar du informationen. Om du hellre vill få informationen skickad till dig kan
du kontakta oss.

