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KARLSHAMN ENERGIS
ELOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
MED SJÄLVRISKELIMINERING*
Vi månar om våra kunder och strävar efter att ge bästa möjliga service.
Förutom att vi målmedvetet jobbar med att erbjuda alla våra kunder möjlighet att
köpa el till konkurrenskraftiga priser vill vi också, genom intressanta samarbetspartners,
erbjuda dig olika tjänster som gör vardagen enklare och tryggare samtidigt som det
ger dig möjlighet att spara pengar. Vår elolycksfallsförsäkring och självriskeliminering
är en sådan tjänst som vi, genom ett samarbete med Länsförsäkringar Blekinge,
ger våra kunder kostnadsfritt.
Vår elolycksfallsförsäkring ger dig ett
extra, värdefullt skydd

Den elolycksfallsförsäkring som vi ger alla våra
kunder är ett komplement till din vanliga olycksfallsförsäkring. Den träder alltid automatiskt i
kraft vid olyckor i hemmet där el orsakat olyckan,
och den gäller för alla i familjen plus vänner och
bekanta som vistas i hushållet.
Ni får ekonomisk hjälp om ni skadas, måste gå till
läkare eller behöver rehabiliteras under en längre
tid. Och det bästa av allt: den är helt kostnadsfri
för alla som är kunder hos Karlshamn Energi
Elförsäljning.

Alla våra villakunder får självriskeliminering.
Alla villakunder, med gällande avtal om Fast eller
Rörligt Elpris, får självriskeliminering utan någon
extra kostnad. Råkar du ut för en skada på en fast
installation på grund av ett elfel, så träder din villaförsäkring in. Du har dock alltid en självrisk och det är
den som du som villakund hos oss slipper betala.
Du får en självriskeliminering med upp till 2.000
kronor per skadetillfälle, förutsatt att ditt försäkringsbolag godkänner att skadan orsakats till följd av
ett elfel och att kostnaden för att åtgärda den är
högre än självrisken.

* Självriskeliminering får du som tecknat Fast eller Rörligt Elpris och som är villakund.

Har du några frågor?
Du är alltid välkommen
att höra av dig till vår
kundservice på telefon
0454-818 00 eller maila
till kundservice@
karlshamnenergi.se

Försäkringsvillkoren
hittar du på andra sidan.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR
Försäkringsvillkor – Kollektiv
elolycksfallsförsäkring för kunder hos
Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Vem gäller försäkringen för (försäkrad)
Försäkringen gäller personer som tillhör hushåll eller privatpersoner
som uppehåller sig i lägenheter, villor, fritidshus
eller dylikt och som har leverans av el från Karlshamn Energi
Elförsäljning AB.
Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller för den försäkrade vid personskada genom
elolycksfall som inträffar inom abonnemangsadressen och inom
fastigheten. Även elolycksfall som inträffar i gemensamhetsutrymmen såsom tvättstuga mm ingår om elen i dessa utrymmen
levererats från Karlshamn Energi Elförsäljning AB.

Övriga avtalsbestämmelser
I tillämpliga delar gäller för denna försäkrings giltighet villkor för
Länsförsäkringar V 109;2 Dammbrott – Särskilt villkor, V 707;2
Kollektiv Olycksfallsförsäkring – Definitioner och Allmänna
bestämmelser samt regler i Lag (1927:77) om försäkringsavtal.
Försäkringens giltighet
Giltighetstid från och med 991001 och tillsvidare.

Försäkringsvillkor –
självriskreducering för villakunder
Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för Karlshamn Energi Elförsäljning AB:s
villakunder med gällande elleveransavtal inom respektive
abonnemangsadress och inom fastigheten.

När gäller försäkringen
Med elolycksfall menas personskada som uppstår till följd
av direkt inverkan av elström samt följdskador till dessa, t ex
brännskada eller bländningsskada.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen omfattar självriskreducering upp till 2 000 kr
per skadetillfälle och villakund vid ersättningsbar och utbetald
egendomsskada från kundens villaförsäkring enligt nedan.

När försäkringen inte gäller
Försäkringen gäller inte;
• Skada som uppstår på grund av skadebringande egenskaper
hos elektrisk apparat eller följdskada föranledd av sådan
apparat, t ex brännskada på spisplatta,
• Skada som orsakats av oavsiktlig igångsättning av maskin
p g a eltekniskt fel,
• Skada av mekanisk art, t ex klämskada,
• Dödsfall eller skada till följd av självmord eller försök till
självmord med brukande av el,
• Eller brännskador från bränder som uppkommit genom
inverkan av elektrisk ström.

När försäkringen gäller
Ersättningsbar skada är sådan som uppstår på fasta elektriska
installationer primärt p g a elektriskt fel eller på grund av oförutsett
elavbrott. Med elektrisk installation menas Jordbalkens
definition av ”för stadigvarande bruk”.
Tre kriterier måste samtliga vara uppfyllda för att ersättning
skall lämnas.
1. Du skall ha haft en ersättningsbar och utbetald egendomsskada
enligt Dina villaförsäkringsvillkor.
2. Primär skadeorsak till skadan skall ha varit elektriskt fel
eller oförutsett elavbrott. Med elektriskt fel menas ett plötsligt
och oförutsett elfenomen. Exempel är kortslutning, överslag
och överspänning.
3. Skadan skall ha drabbat en fast elektrisk installation enligt
Jordbalkens definition av ”för stadigvarande bruk”, exempel
på sådan egendom är disk- och tvättmaskin, kyl/frys, kablage,
spis, elradiator, elpanna.

Försäkringens omfattning
Skador och kostnader understigande 500 kr vid ett skadetillfälle
ersätts inte. Överstiger kostnaderna 500 kr ersätts
samtliga kostnader upp till försäkringsbeloppen.
Försäkringsbelopp
• Medicinsk invaliditet; 10 basbelopp
• Dödsfallsersättning: 1 basbelopp
• Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader: nödvändiga och
skäliga läkevårds-, rese- och tandbehandlingskostnader inom
3 år från skadedagen.
• Rehabiliteringskostnader; nödvändiga och skäliga kostnader
upp till 2 basbelopp
Om elolycksfallsskadan leder till att den försäkrade behandlas
av läkare samt blir sjukskriven minst 8 dagar lämnas även
ersättning för:
• Personlig tillhörigheter; upp till 0,5 basbelopp
• Extrakostnader under den akuta läkningstiden; nödvändiga
och skäliga kostnader upp till 3 basbelopp.
Anmälan om skada
Elolycksfallskada skall anmälas snarast till Karlshamn Energi
Elförsäljning AB via telefon 0454-818 00 som tillhandahåller
blankett.

Telefon 0454-30 23 00 | lansforsakringar.se

Vad försäkringen inte gäller för
• Ersättningsbara utbetalda skador som har sitt ursprung i annan
skadeorsak, t ex brand, explosion, vatten- och läckageskador,
även om dessa senare lett till elektriskt fel,
• Förstörda frysvaror i en ej fungerande frys,
• Skador till följd av åska eller blixtnedslag
Försäkringens giltighet
Giltighetstiden från och med 050101 och tillsvidare. Denna
försäkring ersätter tidigare försäkringsbevis.
Övriga avtalsbestämmelser
I tillämpliga delar gäller för denna försäkrings giltighet villkor
för Länsförsäkringar V 109;2 Dammbrott – Särskilt villkor,
V 065;6 Allmänna bestämmelser samt regler i Lag (1927:77)
om försäkringsavtal.
Begränsning
Karlshamn Energi Elförsäljning AB:s åtagande enligt denna
försäkring är begränsad till 50 Mkr, den högsta sammanlagda
ersättningen Blekinge Länsförsäkringsbolag betalar under ett
försäkringsår.
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