Försäkring för medlemmar
Kollektiv olycksfallsförsäkring

Via Trygg Hansa är medlemmar i Reactas
lokalföreningar & hälsoråd, försäkrade med en
olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för den
tid där du som medlem deltar i aktiviteter i din
lokalförening eller hälsoråd. Försäkringen ersätter
bestående skador till följd av olycksfall och ger lite
extra trygghet för den som kanske utsätts för
påfrestningar i sitt utövande.

Så gäller försäkringen
Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen.
Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren
som finns att hämta på trygghansa.se. Försäkringen är
en kollektiv olycksfallsförsäkring, vilket innebär att
den gäller för alla medlemmar i din lokalförening eller
hälsoråd. Den gäller även för skador i samband med ett
olycksfall. Försäkringen gäller
under verksamhetstid, dock max 150 timmar per år och
person.

Merkostnader
Vid skada som krävt läkarbehandling ersatts
merkostnader till följd av olycksfallet,
exempelvis kläder och glasögon som skadats.
Max 25 000 kr.

Hjälpmedel vid bestående nedsatt

Försäkringen ersätter
Nedsatt funktionsförmåga
Försäkringen ersätter bestående nedsättning av den
fysiska eller psykiska funktionsförmågan (medicinsk
invaliditet) till följd av olycksfall.
Försäkringsbeloppet är 200 000 kronor och
ersättningen vid skada beror på graden av invaliditet.
Vid invaliditetsgrader över 50 %
beräknas ersättningen utifrån 400 000 kronor i
försäkringsbelopp.

Ärr till följd av olycksfall

funktionsförmåga.
Max 80 000 kr.

Dödsfall till följd av olycka, 50 000 kr.
Utbetalas till den försäkrades dödsbo.

Kristerapi
Om medlemmen skadas i en olycka eller utsätts för en
traumatisk upplevelse, som hot eller överfall, och
behöver stödsamtal till följd av det,
ersätter försäkringen 10 behandlingar hos
psykolog/terapeut.

Ersättning för ärr eller annan utseendemässig
förändring enl. tabell hos Trygg-Hansa.

Läke-, rese- och tandskadekostnader
Försäkringen ersätter kostnader för vård hos läkare och
tandläkare, samt resor till och från dessa i max 5 ar
efter olycksfallet. Nödvändiga och skäliga kostnader
ersatts.

Vi finns på plats, vardagar kl 8–17,
för att svar på frågor
och hjälpa dig: 0771-111690
Om du råkar ut för en skada: 0771-111 500
www.trygghansa.se

