Försäkring

Dunstan Gruppförsäkring Olycksfall – Gårdshjälpen
Faktablad för försäkringsprodukt.
Företag: Dunstan AB, org nr 559313-7523, Sverige

Produkt: Gårdshjälpen

Detta produktblad utgör en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i fullständiga villkor och för- och efterköpsinformation
som du hittar på www.dunstan.se. Du har också möjlighet att få försäkringsvillkor och för- och efterköpsinformation hemskickat till dig.
Kontaktvägar hittar du på www.dunstan.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Denna försäkring ger ersättning vid olycksfallsskador. Försäkringen ersätter kostnader, medicinsk- och ekonomisk invaliditet och
bestående ärr som uppkommit till följd av olycksfallsskadan. Försäkringen gäller för försäkringstagarens tillfälliga medhjälpare,
besökare och praktikanter som vistas på gården. Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring av den som redan har en häst
gårdsverksamhetsförsäkring hos Dunstan.

Vad ingår i försäkringen?
Vilket försäkringsbelopp som gäller för de
olika ersättningsmomenten är angivet i ditt
försäkringsbesked.

☑ Medicinsk invaliditet upp till 700 000 SEK.
☑ Ekonomisk invaliditet upp till 500 000 SEK.
☑ Tandskada upp till 30 000 SEK.
☑ Ärr och andra utseendemässiga förändringar.
☑ Kostnader som uppstår på grund av din
olycksfallsskada upp till 25 000 SEK.

☑ Ersättning vid sjukhusvistelse med 180 SEK/
dygn upp till 150 dygn.

☑ Ersättning för kläder, utrustning och

handikapphjälpmedel upp till 25 000 SEK.

☑ Kristerapi upp till 10 000 SEK.
☑ Dödsfall med 25 000 SEK.
Se försäkringsvillkoren för fullständig information
vad som ingår i din försäkring. Försäkringsbelopp
framgår också av din offert eller ditt
försäkringsbrev.
Försäkringen har ingen självrisk.

Vad ingår inte i försäkringen?

× Skada som inträffat innan försäkringstiden.
× Skada på grund av smitta genom bakterie, virus
eller annat smittämne.

× Smitta eller förgiftning genom förtäring av mat
eller dryck.

× Skada genom medicinsk undersökning, ingrepp,

behandling eller genom användning av läkemedel.

× Skada på grund av förslitning, överbelastning
eller överansträngning eller ensidig rörelse.

Se försäkringsvillkoren för fullständig information
vad som inte ingår i din försäkring.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

!
!
!

Vistelse för tillfälliga medhjälpare eller praktikanter i hästgårdsverksamheten utanför Norden längre än 12 månader.
Skada som uppkommit vid krig eller krigsliknande tillstånd, terroristhandlingar och atomkärnproceser.

Ersättning för ärr och andra utseendemässiga förändringar som inte krävt vård och behandling av legitimerad, behörig
och opartisk vårdpersonal.

!
!
!
!

Vid egen grov vårdslöshet och brottslig gärning kan ersättningen utebli eller sättas ner.
Vid rätt till medicinsk och ekonomisk invaliditet betalas endast ersättning ut för den invaliditet som ger högst ersättning.
Ekonomisk invaliditet som fastställs efter att den skadelidande fyllt 60.

Försäkringsbeloppet minskar med 5 procent per år för ekonomisk invaliditet och med 10 procent per år för medicinsk
invaliditet från och med att den försäkrade fyller 57 år dock aldrig under 20% av försäkringsbeloppet.

!

Ersättning för kostnader som försäkrad 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.

Var gäller försäkringen?

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.

Vilka är mina skyldigheter?
•
•
•

Du och försäkrad måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss, annars riskerar den försäkrade att stå helt
eller delvis utan försäkringsskydd eller att vi är fria från ansvar vid skada.
Försäkrad ska anmäla inträffad olycksfallsskada till oss utan onödigt dröjsmål.
Du som försäkringstagare ska betala in premien i tid.

När och hur ska jag betala?

Premien ska betalas inom 14 dagar från den dag du tecknar försäkringen. Premien kan betalas in månadsvis, kvartalsvis
eller för hela året. Om du väljer månadsvis, kan du välja att betala med autogiro.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbrevet. Avtalstiden är normalt ett år om inget annat
avtalats.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Du kan ringa eller mejla och säga upp avtalet när som helst. Försäkringen upphör då att gälla vid huvudförfallodagen, dvs
vid försäkringstidens utgång.

