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1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbets-
tagare (de försäkrade).

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid för-
säkringen varit betald och i kraft.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat i samband med 
tjänsteutövning inom Norden.

4. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen lämnar ersättning för skada som drabbat försäk-
rad genom sådant fysiskt våld mot person som anges i punkt 7.1 
och som utgör ett uppsåtligt brott enligt brottsbalken. Kravet på 
fysiskt våld tillämpas inte vid sexualbrott.

Finns redan ett kroppsfel (sjukdom, sjuklig för ändring eller 
annan kroppsskada) när skadehändelsen inträffar eller har 
kroppsfelet tillkommit senare och det kan antas att kroppsfelet 
medverkat till att följderna av skadan förvärrats, lämnas ersätt-
ning bara för de följder som direkt beror på skadehändelsen 
oberoende av kroppsfelet.

5. Undantag
Försäkringen gäller inte

5.1 för skada som de försäkrade tillfogar varandra.

5.2 för skada som har samband med att den försäkrade utför 
eller har utfört brottslig handling.

Överfallsskyddet gäller inte heller om deltagandet i brottslig 
handling skett i form av medverkan, försök, förberedelse eller 
stämpling till brott.

5.3 i den mån skadan ersätts genom TFA-försäkring (kollektiv-
avtalsgrundad trygghetsförsäkring vid arbetsskada).

6. Aktsamhetskrav
Ersättningen kan sättas ned om du utan skälig anledning utsät-
ter dig för risken att skadas. Ersättningen kan också sättas ned 
om du genom att vara påverkad av alkohol, sömnmedel, narko-
tika eller annat berusningsmedel utsätter dig för risken att ska-
das.

6.1 Om du brutit mot något aktsamhetskrav
Om du brutit mot något aktsamhetskrav kan vi göra avdrag på 
ersättningen.

Avdraget görs efter vad som är skäligt med hänsyn till förhål-
landets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller 
den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i 
övrigt. Avdraget kan i allvarliga fall leda till att du inte får någon 
ersättning alls. Vi gör inget avdrag om försummelsen är lindrig.

7. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
Ersättning lämnas i form av överfallsersättning, tandskade-
ersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Vid 
varje skadetillfälle är den sammanlagda ersättningen för dessa 
moment begränsad till högst 1 000 000 kronor, även om flera 
personer som omfattas av försäkringen skadas.

7.1 Överfallsersättning
Överfallsersättning lämnas med lägst 8 000 kronor ock högst 
120 000 kronor enligt nedanstående tabell. Om den försäkrade 
utsatts för upprepade brott av samma gärningsman eller av en 
eller flera gärningsmän vid samma tillfälle lämnas endast ett 
ersättningsbelopp.

Typ av brott Belopp

Misshandel utförd av en gärningsman 8 000

Misshandel utförd av flera gärningsmän 
eller en gärningsman med vapen 12 000

Grov misshandel

• om gärningen inte medfört sjukskrivning 12 000 
• om gärningen medfört sjukskrivning i högst en vecka 15 000 
• om gärningen medfört akut sjukskrivning 
 under längre tid än en vecka 30 000

Grov misshandel som medfört livshotande skada 70 000

Mordförsök eller dråpförsök 
• om gärningen inte medfört livshotande kroppsskada 70 000 
• om gärningen medfört livshotande kroppsskada 120 000

Våldtäkt, våldtäkt mot barn och grovt sexuellt tvång 90 000

Grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn 110 000

Sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn 30 000

Sexuellt tvång, grovt sexuellt övergrepp mot barn  
och grovt sexuellt utnyttjande av barn 50 000

7.2 Tandskadeersättning
Vid behov av tandläkarvård till följd av överfallet lämnas ersätt-
ning för kostnader enligt nedan.

Dock ersätts endast en slutbehandling/permanentbehandling 
per skada.

Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling 
av tand eller av tandprotes som skadas i munnen. Om det redan 
vid skadetillfället förelåg ett tandbehandlingsbehov avseende de 
skadade tänderna har bolaget rätt att i skälig omfattning minska 
ersättningens storlek.

Ersättning lämnas för kostnader som uppkommit inom fem 
år från skadetillfället. Kostnaderna ska vara godkända av bola-
get innan behandling påbörjas.

Nödvändiga kostnader vid behandling i Sverige ersätts en-
dast för sådan behandling som helt eller delvis omfattas av den 
allmänna tandvårdsförsäkringens bestämmelser eller som på 
annat sätt finansieras av offentliga medel.

7.3 Invaliditetsersättning
Ersättningen beräknas med utgångspunkt från medicinsk inva-
liditetsgrad och försäkringsbelopp.

Försäkringsbeloppet är 10 basbelopp.
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7.3.1 Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den 
akuta sjuktiden finns sådan bestående nedsättning av kropps-
funktionen, som fastställs oberoende av den försäkrades yrke 
och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsätt-
ningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invalidi-
tet räknas även förlust av inre organ.

Den medicinska invaliditetsgraden bestäms med ledning av 
en av försäkringsbranschen gemensamt fastställd tabell.
Rätt till ersättning föreligger när invaliditetstillståndet inträtt 
och den framtida medicinska invaliditeten fastställts, dock tidi-
gast två år efter skadetillfället.

Finns redan ett kroppsfel (sjukdom, sjuklig förändring eller 
annan kroppsskada) när olycksfallsskadan inträffar eller har 
kroppsfelet tillkommit senare gäller följande: Kan det antas 
att kroppsfelet medverkat till att följderna av skadan förvär-
rats, lämnas ersättning bara för de följder som direkt beror på 
olycksfallsskadan, oberoende av kroppsfelet. 

Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av 
protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av pro-
tesfunktionen. Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt 
på grund av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsska-
da, frånräknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad.

Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet gäller före 
fyllda 50 år. Därefter minskas försäkringsbeloppet med 5 pro-
centenheter för varje år fram till 65 års ålder. Därefter sker ingen 
ytterligare minskning. Ersättning lämnas med så stor del av 
försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven 
i procent.

Vid invaliditetsgrad som understiger 5 procent lämnas ersätt-
ning som motsvarar 1 procent av försäkringsbeloppet. Vid be-
räkning av denna ersättning minskas inte försäkringsbeloppet 
på grund av den försäkrades ålder. Ersättningsbeloppet beräk-
nas utifrån det försäkringsbelopp som gällde vid skadetillfället.

7.4 Dödsfallsersättning
Om skadehändelsen leder till dödsfall lämnas ersättning med 
20 000 kronor. Ersättningen betalas till dödsboet.

8. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

9. Åtgärder i samband med skada
Skada som kan medföra ersättningskrav mot bolaget ska anmä-
las så snart som möjligt.
För att ersättning ska utbetalas ska försäkringstagaren
•	 anmäla skadehändelsen till polisen
•	 kunna uppvisa en lagakraftvunnen dom om bolaget så begär 

eller – om gärningsmannen är okänd – en slutförd förunder-
sökning gjord av polisen.

10. Tidpunkt för betalning av ersättning och 
räntebestämmelser
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäk-
rade fullgjort vad som åligger honom enligt 9.
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan, betalas dröjs-
målsränta enligt räntelagen. Ränta betalas inte  m den är mindre 
än en procent av basbeloppet.

Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades 
dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på honom enligt 9.

Villkor
K 324:2 Överfallsförsäkring

S 9432 14-01




