Norrköping 07-03-24

Olycksfall
Om du råkar ut för ett olycksfall är du som medlem försäkrad oavsett om det händer
på arbetet eller på fritiden. Vi beskriver här vad som gäller och vad man behöver tänka
på.
Arbetsolycksfall.
Dina kostnader och eventuell förlorad arbetsinkomst ersätts.
Du har även rätt till ersättning för bestående men.
Ersättningen betalas genom AFA:s försäkring TFA eller genom vårt lokala avtal .
Anmälan görs via lönekontoret.
Färdolycksfall
Om du drabbas av ett olycksfall när du är på väg till eller från arbetet beror ersättningen på
om det är något trafikförsäkrat fordon inblandat. Om det inte är trafikförsäkrat fordon
inblandat får du ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Däremot kan du få ersättning för
kostnader, efter avdrag för TFA:s självrisk, och ideell skada, det vill säga sveda och värk
respektive lyte och men från AFA.
Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat betalas ersättningarna från fordonets
trafikförsäkring. Du har då även rätt till förlorad arbetsinkomst.
Fritidsolycksfall
Om du skadas på din fritid omfattas du som medlem av Folksams medlemsförsäkring.
Försäkringen består av två delar, en som ingår i medlemskapet GF 150 och en som du
betalar extra för GF 14100.
OLYCKSFALLSERSÄTTNINGAR
GF150
GF14100
Medicinsk invaliditetsersättning
3,5 basbelopp
21,5 basbelopp
Bestående nedsättning av
137 900: 847 100: kroppsfunktion
Ekonomisk invaliditetsersättning
3,5 basbelopp
21,5 basbelopp
Bestående nedsättning av
137 900:847 100: arbetsförmåga
Akutersättning
Ingår
Schablon ersättning för
Max 2 364: läkekostnader
Merkostnader
Ingår
t.ex. hemhjälp, skadade kläder m.m. Max 118 200:Tandskador
Ingår
Nödvändig behandling
Olycksfallskapital
6 % av 1 basbelopp
Ersättning vid sjukskrivning längre än
2 364: -/månad
30 dagar max 335 dagar
Dödsfallsersättning
0,5 basbelopp
Vid dödsfall p.g.a. olycksfall.
19 700: Både medicinsk och ekonomisk ersättning kan utgå. Beräknas i procent av invaliditeten.
Skadeanmälan kan göras till Försäkrings ansvariga på Fiberväven eller på Folksam..
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