Försäkringen ingår när du
köper en Volvo bilbarnstol. Gäller
även integrerad bilbarnstol
eller bälteskudde.

BARN I BIL FÖRSÄKRING

Skydda det viktigaste du har
Som en extra trygghet har vi på Volvia tagit fram en försäkring speciellt för barn i bilen, som
gäller för trafikolycksfall. Försäkringen är kostnadsfri och utan självrisk.

Bra att veta om försäkringen Barn i Bil
Ta dig tid att läsa igenom villkoren för försäkringen Barn i bil. Nedan följer några punkter som
vi vill göra dig extra uppmärksam på.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för det barn som i
”försäkringsbeviset” anges som försäkrad
och har sin hemvist i Sverige.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för trafikolycksfall under förutsättning att barnet sitter i
en Volvo bilbarnstol (gäller även
integrerad bilbarnstol) eller bälteskudde
under bilfärden.
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Viktigt att veta

170-199, 2017-05-01

Försäkringen Barn i bil är kostnadsfri och
utan självrisk. I de fall den medicinska
invaliditetsgraden uppgår till 30 % eller
mer betalas dubbel ersättning.
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Villkor Barn i bil
1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för barn som i försäkringsbeviset anges som
försäkrad och har sin hemvist i Sverige. Ersättning som överstiger
ett prisbasbelopp sätts in på spärrat konto hos överförmyndare,
medan lägre ersättning och ersättning avseende ekonomisk första
hjälp enligt 5.2 C i Täckningsschemat utbetalas till vårdnadshavaren.
Ersättning vid dödsfall utbetalas till dödsboet.

2. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Norden. Försäkringen gäller också vid tillfällig
vistelse utanför Norden som varar i högst ett år. Vistelse utanför
Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för
läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt.

3. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för trafikolycksfall under förutsättning att barnet
använder Volvos bilbarnstol (gäller även Volvos integrerade bilbarn
stolar) eller Volvos bälteskudde under bilfärden.

4. Begreppsförklaringar trafikolycksfall

Med trafikolycksfall menas sådan kroppsskada som drabbar
den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, ett utifrån
kommande våld mot kroppen och som drabbar den försäkrade till
följd av trafik med fordonet. Med olycksfall avses inte sådant tillstånd
som, även om det konstaterats efter ett olycksfall, enligt medicinsk
erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom,
lyte eller sjukliga förändringar.

Medicinsk invaliditet

Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades fysiska funktionsförmåga. Hänsyn
tas endast till sådan nedsättning som objektivt kan fastställas
och mätas. Nedsättningen ska vara orsakad av trafikolycksfall.
Klart framträdande ärr och annan kosmetisk defekt till följd
av trafikolycksfall som krävt läkarbehandling ersätts också.
Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker med
ledning av, vid varje utbetalningstillfälle, gällande branschgemensamma tabellverk. Ersättning för ärr och annan kosmetisk
defekt bestäms enligt en av Volvia fastställd tabell.
Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt tabellverket
”Gradering av medicinsk invaliditet – 2004” utgiven av Sveriges
Försäkringsförbund. Om ovanstående tabellverk skulle ersättas
med nytt, för den svenska försäkringsbranschen gemensamt,
tabellverk, har Volvia rätt att bestämma invaliditetsgraden enligt
det nya tabellverket.

5. Vad försäkringen gäller för
5.1 Försäkringsbelopp

De försäkringsbelopp som gäller anges i täckningsschemat
längre ner. Utbetalning från försäkringen grundar sig på
det försäkringsbelopp som gäller på utbetalningsdagen.

5.2 Täckningsschema
Se tabell längre ner.

5.3 Försäkringsersättning

Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet
är stationärt och inte livshotande. Rätten till ersättning inträder
i regel tidigast 12 månader efter att trafikolycksfall inträffade och
senast tre år efter att försäkringen senast var i kraft. Kan den
definitiva medicinska invaliditetsgraden inte fastställas, när rätt till
invaliditetsersättning uppkommer och viss medicinsk invaliditet är
säkerställd, utbetalas förskott.

6. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för olycksfall i följande situationer.

6.1 Krig eller krigsliknande händelser

Olycksfall som kan anses orsakad av krig eller krigsliknande
händelse. Har skada genom krig eller krigsliknande händelse
inträffat utanför Sverige gäller dock försäkringen om skadan inträffat
inom 30 dagar från oroligheternas utbrott och om den försäkrade
vistades i det drabbade området. En förutsättning är att den
försäkrade inte deltagit i händelserna eller tagit befattning med
dem som rapportör eller dylikt.

6.2 Atomskador

Olycksfall som direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess.

7. Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

8. Åtgärder vid anspråk på ersättning

Anmälan om olycksfall som kan ge rätt till ersättning ska göras
till Volvia snarast möjligt. Du ska utan dröjsmål anlita läkare och
under sjuktid stå under fortlöpande läkartillsyn och iaktta läkarens
föreskrifter, samt följa anvisningar som lämnas av Volvia i samråd
med läkare. Du är skyldig att medverka till sådan behandling
som enligt vetenskapens nuvarande ståndpunkt kan förbättra
hälsotillståndet. Den som gör anspråk på ersättning ska enligt
Volvias anvisningar sända in läkarintyg och övriga handlingar som
är av betydelse för bestämning av rätten till ersättning. Kostnader
för läkarintyg och övriga handlingar ersätts av Volvia. Volvia har rätt
att föreskriva att du inställer dig för undersökning hos läkare som
Volvia anvisar, om detta bedöms vara nödvändigt för fastställande
av rätten till ersättning. Kostnader och nödvändiga resor för denna
undersökning ersätts av Volvia. För att Volvia ska kunna bedöma
sin ansvarighet ska du lämna medgivande till Volvia för att inhämta
upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, allmän
försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning om Volvia så
begär. Om du inte följer läkares behandlingsråd och detta medför
skada för Volvia kan ersättningen reduceras eller helt falla bort.

9. Tidpunkt för utbetalning och
räntebestämmelser

Efter att rätt till ersättning uppkommit enligt 5.2 ska utbetalning
ske senast en månad efter att den som gör anspråk på ersättning
fullgjort vad som åligger honom enligt 8. Invaliditetsersättning
betalas dock tidigast när rätt därtill inträtt och den definitiva
invaliditetsgraden fastställts. Sker utbetalning senare än vad som
framgår ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Volvia är
inte ansvarig för förlust som kan uppstå om utredning rörande
försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller
politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd
eller stridsåtgärd i arbetslivet.

10. Allmänna villkor

10.1 Allmänna bestämmelser

För försäkringsavtalet gäller vad som anges i ”Försäkringsbevis
för Barn i bil”, i dessa allmänna villkor, försäkringsavtalslagen och
allmän lag i övrigt i Sverige.

10.2 Försäkringstiden

Försäkringstiden är ett år från inköpsdatum av Volvos bilbarnstol
eller Volvos bälteskudde under förutsättning att Volvia mottager
svarskortet senast en månad efter detta datum. Ett år efter
inköpsdatum upphör försäkringen automatiskt.

Villkor Barn i bil forts.
10.3 Preskription

Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt
om han inte väcker talan mot Volvia inom tre år från det han fick
kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje
fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras
gällande. Har den ersättningsberättigade anmält skadan till Volvia
inom den tid som anges i föregående stycke, har han alltid sex
månader på sig att väcka talan sedan Volvia lämnat slutligt besked
i ersättningsfrågan.

10.4 Skaderegistrering

Volvia äger rätt att registrera anmälda skador i anledning av denna
försäkring i ett skadeanmälningsregister som är gemensamt för
försäkringsbranschen (GSR).

10.5 Personuppgiftslagen (PuL)

De personuppgifter som Volvia hämtar in om dig är nödvändiga
för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra
avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund.
Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring
genom t ex. mejl eller sms. Vi kan även komma att lämna personuppgifter till bolag som vi samarbetar med. Personuppgifter lagras
inte längre än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan
uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet
upphört att gälla. Enligt PuL har du rätt att begära information
om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig.
För utdrag enligt § 26 PuL skriver du till Volvia Försäkringar,
Registerutdrag, 405 36 Göteborg. Du kan också mejla in en
förfrågan via www.volvia.se. If Skadeförsäkring AB (publ),
106 80 Stockholm, är personuppgiftsansvarig.

11. Överklagande av skaderegleringsbeslut

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal
kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan
på så sätt klaras ut.

Personförsäkringsnämnden

Nämnden har till uppgift att på begäran av försäkringstagare avge
rådgivande yttrande i tvister utom rättegång inom sjuk-, olycksfalloch livförsäkring.
Nämnden behandlar endast ärenden där stöd av rådgivande
läkare i försäkringsmedicinska frågor är nödvändigt. Prövningen
är kostnadsfri för dig. Du begär överprövning genom att kontakta
nämnden. Det måste ske inom sex månader från vårt beslut.
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067, 104 50 Stockholm
Tel. 08-522 787 20

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet, vars särskilda avdelning
för försäkringsfrågor kostnadsfritt prövar ditt ärende.
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08-508 860 00
Mejl: arn@arn.se
www.arn.se

Domstol

Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till
domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta
mer. Det finns vissa möjligheter att få kostnader ersatta från
rättsskyddsförsäkringen i till exempel hemförsäkringen.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå.
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Besöksadress: Karlavägen 108
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Tel. 020-22 58 00
www.konsumenternas.se

Information och övriga frågor

Har du frågor om försäkringen är du välkommen att kontakta
Volvia på tel. 031-345 67 22.

Täckningsschema
A. Medicinsk invaliditet

B. Sjukhusvistelse

C. Ekonomisk första hjälp

D. Dödsfall

Försäkringen
betalar

Invaliditetsersättning vid trafikolycksfall som leder till medicinsk
invaliditet.Om försäkringen
inte längre är gällande när den
definitiva invaliditetsgraden ska
fastställas beaktas endast direkta
följder av olycksfall som skett då
försäkringen var i kraft.

Dagsersättning vid
trafikolycksfall som
medför att den försäkrade blir inlagd för vård
på sjukhus inom Norden
under minst tre dagar i
följd. I sådant fall betalas
ersättning från första
dagen.

Engångsersättning om du drabbas av
• allvarlig hjärnskada
(160-169,S06.1-S06.9).
• brännskada, minst 15 % av minst
2:a graden.
• amputation, minst 30 % medicinsk
invaliditet
• Diagnoskod enligt ”Klassifikation av
sjukdomar och hälsoproblem
1997.”

Ersättning vid
dödsfall till
följd av trafikolycksfall.

Försäkringen
betalar inte

Invaliditetsersättning för
• kroppsfel eller följd därav där
symtomen visat sig före försäkringens begynnelsedag.
• sådan funktionsnedsättning
som redan fanns när olycksfallet inträffade.
• följder av olycksfall som
förvärrats beroende på sjukdom,
sjuklig förändring eller handikapp du hade när skadan
inträffade eller som tillstött
senare.
• olycksfall om du avlider innan
rätt till invaliditetsersättning
inträtt.
• olycksfall som inom tre år inte
medfört någon mätbar
invaliditet.
• mer än 100 % invaliditet för en
och samma olycksfall.

Ersättning
• om försäkringen inte
är i kraft.
• för vanligt sjukhusbesök i så kallad
öppenvård.

Ersättning
• försäkringen betalar inte ersättning
om dödsfall inträffar inom 24 timmar
efter att (diagnosen fastställts eller)
olycksfallet inträffat.
• för olycksfall om sådan ersättning
tidigare har lämnats.

Ersättning

Betalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den
medicinska invaliditetsgraden.
Kan funktionsförmågan förbättras
genom användning av protes,
bestäms invaliditetsgraden med
beaktande även av protesfunktionen. Om du avlider när rätt till
invaliditetsersättning inträtt lämnas
ersättning för den medicinska
invaliditet som skadan mest
sannolikt skulle ha graderats till.
Uppgår den medicinska invaliditetsgraden till 30 % eller mer
betalas dubbel ersättning.

Betalas med
450 kronor per dygn
i 365 dagar.

Lämnas med det belopp som
framgår i detta täckningsschema.
Beloppet betalas ut efter att diagnosen är fastställd och säkerställd
av läkare.

Betalas med
det belopp
som framgår
i detta täckningsschema.

Försäkringsomfattning

500 000 SEK grundbelopp

450 kr/dag.
Minst 3 dagar, max 365
dagar.

150 000 SEK

50 000 SEK

