Försäkringsbesked för försäkring efter olycksfall
Försäkringsbolaget ERV sköter försäkringar åt Stockholms stad. Den här försäkringen gäller för olycksfall.
Försäkringen gäller för barn och ungdomar fram tills de är 24 år. Försäkringen gäller också för personer som är med på sådant
som Stockholms stad ordnar. Det här försäkringsbeskedet, talar om när försäkringen gäller och för vilka personer. Alla reglerna
i försäkringen står inte här. Du kan läsa alla regler i försäkringen på www.sterikforsakring.se
Vad är skada efter ett olycksfall?
Försäkringen gäller om du har fått en skada efter en olycka, om du har slagit dig och fått en skada på kroppen. Försäkringen
gäller inte när du är sjuk.
Försäkringsnummer: 830779839
Försäkringen gäller från den första juli år 2012 fram till den 30 juni 2013
Stockholms stad har försäkringen
Anmäl din skada
Du ska anmäla när du har blivit skadad på www.europeiska.se
Du kan också skicka anmälan till Skadeavdelningen
Europeiska Försäkrings AB
Box 1, 172 13 Sundbyberg
Tel: 0770-456 912 Fax: 0765-314 520, E-mail, kommun@erv.se
Gör så här när du har blivit skadad
 Åk till en läkare eller en tandläkare som hör till Försäkringskassan.
 Spara alla kvitton om du betalar för vården.
 En läkare måste skriva ett intyg om du ska åka taxi till och från skolan. Det ska stå på intyget när du har rätt
att åka taxi. Du måste skicka intyget från läkaren till ERV innan du kan beställa taxi, så att ERV kan säga ja till det. Du kan
skicka intyget med fax på faxnummer 0765-314 520. Du kan också skicka intyget med post till:Skadeavdelningen
ERV Försäkrings AB Box 1, 172 13 Sundbyberg
Försäkringen gäller för dessa personer när det är med på sådant som Stockholms stad ordnar och får en skada efter en
olycka.
Personer som är med på sådant som Stockholms stad ordnar på fritiden.
Det kan till exempel vara på parklekar och på öppen förskola.

Barn och vuxna på LSS kollo på sommaren och på loven.
Personer som får utbildning enligt Socialtjänstlagen.

Personer äldre än 24 år och som går på vuxenutbildning, Särvux eller Svenska för
Invandrare, SFI som Stockholms stad har ansvar för.

Flyktingar som går på introduktionsprogram
Flyktingar som inte har hunnit skriva in sig hos Försäkringskassan.

Personer som är på praktik som Stockholms stad ordnar.
Personer som går på utbildning som Stockholms stad ordnar.

Ungdomar med jobbgaranti och på Jobbtorget
Personer som är med i Krami

Personer som har sysselsättning enligt Socialtjänstlagen.
Personer som är med på dagverksamhet för vuxna.
Personer som har daglig verksamhet enligt LSS.
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Försäkringen för skada efter en olycka gäller för dessa personer efter en olycka
som har hänt även på fritiden
Barn och elever fram till att det har fyllt 24 år som är folkbokförda i Stockholm
och som är med på sådant som Stockholms stad har ansvar för.
Alla barn och elever fram till att de har fyllt 24 år
som är folkbokförda i Stockholms stad
men som går i skola i en annan kommun.

Personer på dagverksamhet för vuxna.
Vuxna i familjehem.
Personer i gruppbostäder enligt LSS.

Barn och ungdomar i kontaktfamiljer,
korttidshem och med kontaktpersoner.

Personer yngre än 18 år
som har en bostad enligt socialtjänstlagen.

Barn och ungdomar i familjehem.
Personer som får vård i HVB-hem.
Barn och ungdomar i bostad med särskild service.
Personer mellan 20 år och 24 år som får stöd av socialtjänsten


Personer med vistelse i korttidshem/korttidsfamilj, enligt socialtjänstlagen.

Så här mycket pengar kan försäkringen betala

Högsta ersättningsbelopp i SEK

Vård, resor och skador på tänderna

Försäkringen betalar nödvändiga
kostnader

Vård på sjukhus till du är 18 år

Försäkringen betalar 100 kronor
om dagen i 90 dagar

Vid skador som du kommer att ha resten av livet, du får olika mycket efter hur stor din skada är
Dödsfall
Ifall en person är yngre än 25 år och dör
Ifall en person är äldre än 25 år och dör gäller försäkringen bara efter en olycka
Olika skador efter en olycka
Försäkringen gäller om du får ärr, problem eller annan skada efter olycka

Försäkringen betalar olika
mycket pengar

Försäkringen betalar olika
mycket pengar

Extra kostnader, rehabilitering och hjälpmedel
Försäkringen betalar som mest
44 tusen kronor
Saker som blivit förstörda vid olyckan
Försäkringen betalar som mest
11 tusen kronor
Smitta
Försäkringen gäller om du har blivit smittad av HIV och hepatit när du är på utbildning, praktik och liknande.

Försäkringen betalar som mest
220 tusen kronor

Regler för när försäkringen gäller
Skolan
Försäkringen gäller när du är i skolan, på rasten och på resan till och från skolan.Försäkringen gäller också när du är på prao,
apu och praktik, på idrott, utflykter, studiebesök, skolresor och annat som skolan ordnar. Försäkringen gäller fram till att du slutar skolan
och börjar att studera eller att arbeta
Kostnader för vård
Försäkringen betalar kostnader för läkare, läkemedel, behandling, hjälpmedel och vård på sjukhus. Försäkringen gäller fram till fem år efter att du fått skadan.
Försäkringen gäller bara för vård som landsting eller kommunen ger.
Kostnader för skador på tänderna
Försäkringen betalar för behandling av tänderna eller för tandprotes. Försäkringen gäller fram till fem år efter att du fått skadan. Försäkringen gäller bara för
vård som landsting eller kommun ger. Försäkringsbolaget ERV måste först säga ja till behandlingen innan du börjar den.
Kostnader för resor
Försäkringen betalar för resor till vård och behandling.
Försäkringen betalar också för resor till skolan om din läkare har sagt att du behöver det. Försäkringen gäller fram till fem år efter att du fått skadan.
Försäkringsbolaget ERV måste först säga ja till kostnaderna för resorna innan du kan börja resa.
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Skadade kläder och glasögon
Ifall du måste få behandling av läkare eller tandläkare efter olyckan betalar försäkringen dina kläder och glasögon som har blivit förstörda.
Extra kostnader
Ifall du måste få behandling av läkare eller tandläkare efter olyckan betalar försäkringen extra kostnader som du får av olyckan innan du har blivit frisk
Rehabilitering
Försäkringen betalar dina kostnader undersökningar, behandling och vård när du går på rehabilitering,skador för resten av livet
Försäkringen betalar för skador som du får för hela livet. Men läkaren måste vänta med att bedöma tills behandlingen är klar.
Hur mycket pengar du får beror på hur stor din skada är.
Hjälpmedel
Ifall du får en skada som du kommer att ha resten av ditt liv betalar försäkringen hjälpmedel om du behöver det.
Dödsfall
Försäkringen betalar om en person dör inom tre år efter olyckan Om en person som är yngre än 25 år dör under den tid som den är försäkrad
betalar försäkringen även om det inte är efter en olycka
Ingen självrisk
Ibland ska du betala en självrisk när du får pengar från en försäkring. Självrisken är en del av pengarna som du måste betala själv.
Den här försäkringen har ingen självrisk
Ifall du är utanför Norden
Försäkringen gäller i 12 månader när du är utanför länderna i Norden. Länderna i Norden är Sverige, Norge, Danmark,
Finland och Island. Försäkringen betalar för sådant som ingen annan betalar

ERV Försäkringsaktiebolaget (publ)│ Styrelsens säte: Sundbyberg │ Organisationsnummer: 502005-5447

ERV
Box 1, 172 13 Sundbyberg
Besöksadress: Löfströms Allé 6A
Telefon: 0770-456 900
Fax: 0765-314 520
www.erv.se

