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Tilläggsförsäkringen gäller om du skadar dig i 
en olycka på fritiden eller på arbetet. Den är ett 
komplement till annan olycksfallsförsäkring. Detta 
är endast en översiktlig information som du har 
laglig rätt att få innan du köper försäkringen. De 
fullständiga villkoren finns på vår webbplats. 
Du kan också ringa oss så skickar vi dem till dig. 

För vad gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som du råkar ut för både 
på arbetet och på fritiden. Med olycksfallsskada menar vi en 
kroppsskada som du drabbas av ofrivilligt genom en plötslig yttre 
händelse. 

Du får ersättning för kostnader för läkarvård och medicin. 
Försäkringen ersätter också medicinsk invaliditet (nedsatt funk-
tionsförmåga), men inte förvärvsmässig invaliditet (nedsatt arbets-
förmåga). 

Vilka personer omfattas av försäkringen? 
Försäkringen är individuell och gäller för de personer som anges 
i försäkringsbrevet och som är folkbokförda och bosatta på den 
adress som anges i försäkringsbrevet. 

Var gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller i Sverige för kostnader för läkarvård och 
medicin i samband med olycksfallsskada. För invaliditets- och 
dödsfallsersättning gäller den i hela världen. 

Vad ersätter försäkringen? 
Du får ersättning för följande nödvändiga och skäliga kostnader 
som har samband med olycksfallet: 
• Vårdkostnader. 
• Tandskadekostnader. 
• Resekostnader. 
• Förstörda kläder och glasögon – högst 5 000 kronor. 
För den som fyllt 65 år ersätter vi kostnader enligt ovan med 
sammanlagt högst 10 000 kronor. 

Ersättningsbeloppet för medicinsk invaliditet avgörs av inva-
liditetsgraden. Om invaliditetsgraden är mindre än 50 procent, 
används försäkringsbeloppet 350 000 kronor. Är den 50 procent 
eller högre används försäkringsbeloppet 700 000 kronor. Från 
56 års ålder sjunker försäkringsbeloppet successivt. Ersättnings-
beloppet vid dödsfall är 40 000 kronor. 

Vad ersätts inte? 
Efter fyllda 16 år gäller inte försäkringen om du skadas i 
samband med 
• boxning eller annan kampsport 
• tävling eller träning med motorfordon 
• idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrot-

tare. 
Du får heller inte ersättning för skador som beror på förslitning, 
åldersförändring eller som uppstått på grund av sjukdom som 
fanns när olycksfallsskadan inträffade. 



Självrisk 
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. 
Vid invaliditet eller dödsfall lämnar vi ersättning utan självrisk.
 
Allmänna bestämmelser 
I vår för- och efterköpsinformation om hem- eller villahem-
försäkring kan du bland annat läsa om hur du förnyar din 
försäkring, vad som händer om du inte betalar försäkringen och 
hur du kan få ditt ärende omprövat. Där kan du också läsa om 
hur vi behandlar dina personuppgifter.  
Försäkringsgivare för denna försäkring är Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän.

Om du ångrar dig 
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller 
utanför våra kontor, så kallat distansköp, har du möjlighet att 
ångra köpet inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har 
du hunnit betala får du pengarna tillbaka med avdrag för den tid 
som du haft tjänsten. 
Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i lagen om distans-
avtal och avtal utanför affärslokaler. 

Dina personuppgifter
Hos Inlands har vi alltid värnat om din integritet och säkerhet. Vi 
har följt den tidigare PersonUppgiftsLagen och hanterat din data 
varsamt. PUL har nu ersatts av dataskyddsförordningen GDPR. 
Den styr hur företag och organisationer sparar och använder 
information som innehåller personuppgifter. Då vi sedan tidigare 
inte lagrat någon onödiga data om dig eller förvarat den på 
osäkra platser kommer förändringen framöver inte bli stor. Lik-
som tidigare kan vi komma att spela in telefonsamtal i syfte att 
säkerställa kvaliten i hantering av försäkringsavtal. Vill du veta 
mer i detalj hur vi hanterar personuppgifter och förehåller hos till 
GDPR, så finns det att läsa om på 
www.inlands.se.

Om Inlands Försäkringsbolag 
Inlands Försäkringsbolag är ett lokalt socken- och häradsbolag 
som bildades 1857 och verkar inom Kungälvs kommun. Vi 
samarbetar på flera områden med (och är återförsäkrade hos) 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, som också hanterar 
och är försäkringsgivare för vissa delar av försäkringen. Inlands 
tecknar förutom försäkring för Villahem-/Hemförsäkring,  
Villaförsäkring, Fritidshusförsäkring, Bostadsrättsförsäkring, 
Gårdsförsäkring, Lantbruksföretag samt Företagsförsäkring. 
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.
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Adress: Torggatan 2
Telefon: 0303-162 80
E-mail: info@inlands.se
Webben: www.inlands.se


