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Dunstan Olycksfall Person



För- och efterköpsinformation
Läs noga igenom denna information. Den innehåller viktig text som vi enligt lag ska lämna till dig innan köp. 
Informationen är en översikt av Dunstans Olycksfall Person med information vad som gäller vid tecknande 
och köp av en olycksfallsförsäkring genom Dunstan. Läs förköpsinformationen och villkoret tillsammans 
med ditt försäkringsbrev så vet du vad som gäller för den försäkringen du valt. Vid skada är det alltid de 
fullständiga villkoren och ditt försäkringsbrev som ligger till grund för skaderegleringen. Villkoren hittar du på 
vår hemsida www.dunstan.se.

Var försäkringen gäller?
Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Sverige eller under en tillfällig utlandsvistelse. En tillfällig 
vistelse får inte vara avsedd att vara längre än ett år.

Vem försäkringen gäller för?
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och medförsäkrade som är permanent bosatta i Sverige och är 
mellan 18–75 år.

Medförsäkrad kan vara person som bor på samma adress och är i samma hushåll och är:

• Make/maka, sambo, partner till försäkringstagaren.
• Barn till försäkringstagaren eller medförsäkrad make/maka, sambo partner som tillhör samma hushåll, 

är ogifta och är under 25 år. 

Inbetalning av premien
Vid nyteckning av försäkringen ska premien betalas inom 14 dagar då fakturan skickats till dig. Om premien 
inte betalas i rätt tid kan försäkringen sägas upp av oss. 

Självrisk
Försäkringen har ingen självrisk. 

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen täcker den försäkrade vid olycksfallsskada. Följande moment kan ersättas:

• Medicinsk invaliditet.
• Upp till 1 000 000 SEK. (Försäkringsbeloppet minskar med 10 procent per år från och med att den försäkrade fyller 

57 år dock aldrig under 20% av försäkringsbeloppet.) 

• Ekonomisk invaliditet.
• Upp till 1 000 000 SEK. (Ersätter inte ekonomisk invaliditet som fastställts efter att försäkrade fyllt 60 år.)

• Tandskada.
• Upp till 50 000 SEK.

• Ärr och andra utseendemässiga förändringar.
• Ersätts enligt vår ärrtabell.

• Kostnader som uppstår på grund av din olycksfallsskada.
• Upp till 30 000 SEK.

• Ersättning vid sjukhusvistelse.
• 180 SEK för varje påbörjad dygn. (Inskrivningsdagen till och med utskrivningsdagen.)

• Ersättning för kläder, utrustning, handikapphjälpmedel.
• Upp till 25 000 SEK.

• Kristerapi
• Upp till 10 000 SEK.

• Dödsfall.
• 50 000 SEK.

2

http://www.dunstan.se


Olycksfall
En olycksfallsskada är en ofrivillig, plötslig och oförutsedd kroppsskada som uppkommer genom yttre våld. 
Exempel på olycksfallsskada är om du blir sparkad av häst eller rider omkull med hästen.

Olycksfallsskadan ska ha krävt vård och behandling hos legitimerad läkare ansluten till Försäkringskassan 
för att försäkringen ska vara gällande.

Som olycksfall betraktas även följande:

• Hälseneruptur, vridvåld mot knä.
• Skada som orsakats av förfrysning, värmeslag eller solsting.
• Smitta på grund av fästingbett.

Försäkringen ersätter inte diskbråck, muskelbristning och ryggskott eftersom det inte betraktas som 
olycksfall. 

BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN
• Försäkringen ersätter inte kostnader som du har rätt att få ersättning för från annat håll enligt lag eller 

författning, annan försäkring (till exempel trafik- eller arbetsskadeförsäkring), kollektivavtal, kommun, 
region eller stat.

• Om den försäkrade är berättigad till både medicinsk och ekonomisk invaliditet ersätts endast det 
momentet som ger högst ersättning.

• Försäkringen ersätter inte ekonomisk invaliditet som fastställts efter att den skadelidande fyllt 60 år, 
oavsett tidpunkten för skadetillfället.

• Försäkringen ersätter inte olycksfallsskada som uppstår vid deltagande i brottslig handling eller 
särskilda sportaktiviteter.

• Försäkringen ersätter inte vid force majeure eller vid deltagande i krig.

ERSÄTTNINGSMOMENT

Medicinsk invaliditet
Försäkringen ersätter vid medicinsk invaliditet. Med medicinsk invaliditet menas kroppsfunktion som har 
blivit nedsatt med direkt koppling till olycksfallsskadan.

Försäkringsbeloppet minskar med 5 procent per år från och med att den försäkrade fyller 57 år dock aldrig 
under 20% av försäkringsbeloppet.

Ekonomisk invaliditet
Försäkringen ersätter om du fått en bestående nedsatt arbetsförmåga med minst 50 procent. 

Försäkringen ersätter inte ekonomisk invaliditet som fastställts efter att den skadelidande fyllt 60 år, oavsett 
tidpunkten för skadetillfället. Om den försäkrade är berättigad till både medicinsk och ekonomisk invaliditet 
ersätts endast det momentet som ger högst ersättning.

Tandskada
Försäkringen ersätter kostnader för tandskada vid olycksfallsskada upp till försäkringsbeloppet.

Försäkringen ersätter inte tugg- och bitskador eller tandvårdskostnader utanför Norden.

Ärr och andra utseendemässiga förändringar
Försäkringen ersätter ärr och andra utseendemässiga förändringar som uppstått på till följd av en 
olycksfallsskada. För att ha rätt till ersättning ska skadan krävt vård och behandling hos legitimerad läkare.

Maximal ersättning är 20% av försäkringsbeloppet som finns angivet för ersättningsmomentet ärr och andra 
utseendemässiga förändringar.

Försäkringen ersätter inte ärr som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall.
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Kostnader som uppstår på grund av din olycksfallsskada
Försäkringen ersätter för kostnader som uppstått i samband med skadan om olycksfallsskadan krävt vård 
och behandling hos legitimerad läkare. Nödvändiga och skäliga kostnader avseende:

• Sjukvård, behandling och hjälpmedel som föreskrivits av läkare.
• Resekostnader som uppstår till och från behandling, och resekostnader mellan arbetsplats och bostad 

som föreskrivits av läkare. 
• Andra nödvändiga och skäliga kostnader för skadans läkning.

Försäkringen ersätter inte förlorad arbetsinkomst, kostnader som uppstår utanför Norden eller kostnader 
som uppkommit fem år efter olycksfallsskadan.

Ersättning vid sjukhusvistelse
Försäkringen ersätter vid inskrivning på sjukhus på grund av olycksfallsskadan. 

För varje påbörjat dygn ersätter försäkringen 180 kronor upp till 150 dagar. 

Ersättning för kläder, utrustning, handikapphjälpmedel.
Försäkringen ersätter kläder, utrustning och handikapphjälpmedel som skadats eller klippts sönder av 
sjukvårdspersonal i samband med olycksfallet. Vid beräkning av ersättningen görs åldersavdrag på nypriset 
för ett likvärdigt plagg, utrustning eller handikapphjälpmedel enligt Dunstans värderingstabell.

Ersättningsbeloppet kan som högst utbetalas upp till försäkringsbeloppet för skadade eller sönderklippta 
kläder, utrustning och handikapphjälpmedel. 

Kristerapi
Försäkringen ersätter upp till tio behandlingar hos legitimerad psykolog: 

• vid psykisk ohälsa som uppstår på grund av en ersättningsberättigad olycksfallsskada.
• om en nära anhörig dör.
• om du blivit utsatt för överfall, hot, rån, våldtäkt eller sexuellt utnyttjande som polisanmälts.

Försäkringen ersätter inte terapi som pågår under längre tid än ett år.

Dödsfall
Försäkringen ersätter olycksfallsskada som leder till dödsfall. Ersättningen motsvarar försäkringsbeloppet 
och betalas ut till dödsboet. 

Försäkringen ersätter inte dödsfall som inte är en följd av en olycksfallsskada.
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