Elitidrottsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukten
Försäkringsgivare: Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619, Sverige

Produkt: Elitidrottsförsäkring
Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med de fullständiga
försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vad ingår i försäkringen?
En förutsättning för att teckna försäkringen är att du ska:
• representera svensk förening på elitnivå
(oavsett nationalitet)
• studera på Riksidrottsgymnasiet eller annan liknande
utbildning med idrottsinriktning i Sverige
• vara professionell idrottare (svensk medborgare) med
säte inom Europa.
Försäkringen gäller dygnet runt och lämnar ersättning vid
olycksfallsskada och sjukdom. Försäkringens innehåll
skräddarsys och de här momenten kan väljas:
Vårdkostnadsförsäkring omfattning BAS
Vårdkostnader
Rehabilitering efter ingrepp i knäleden
För den som går på Riksidrottsgymnasium/ NIU:
Idrottspsykologisk konsultation - ersättning lämnas med
upp till 5 besök eller 10 timmars konsultation hos
psykolog/terapeut.
Vårdkostnadsförsäkring omfattning BAS+Extra
Vårdkostnader
Rehabilitering
Kostnader för resor och logi
För den som går på Riksidrottsgymnasium/ NIU:
Idrottspsykologisk konsultation idrottspsykologisk ersättning lämnas med upp till 5 besök eller 10 timmars
konsultation hos psykolog/ terapeut.
Tillfälligt idrottsavbrott
Tillfälligt idrottsavbrott - bestäms i samråd med
Folksam
Bestående idrottsavbrott
Bestående idrottsavbrott - bestäms i samråd med
Folksam
Medicinsk invaliditet
Invaliditet - valbart upp till 1 000 000 kronor
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Dödsfall
Dödsfall - valbart upp till 2 prisbasbelopp

Vad ingår inte i försäkringen?
Här är några exempel på vad som inte omfattas av din
försäkring, se det fullständiga villkoret för mer information.
Begränsningar i BAS-försäkringen
Artroskopiska ingrepp och operationer som rör annan
kroppsdel än knäleden ersätts inte.
Ersättning lämnas inte för resor och logi.
Begränsningar i omfattning BAS+Extra
För följande ingrepp, vård och rehabilitering lämnas
ersättning med högst 40 000 kr per skada och ingrepp.
• CAM-operation (ljumske/höft) eller liknande.
• Diskbråcksoperation eller liknande ryggoperation
• Operation av nyckelben med platta.
Begränsningar i bestående Idrottsavbrott
Om du återkommer på tävlingsnivå på högre nivå än
regions-, distrikts-, korp- eller motionsnivå i den idrott
försäkringen är tecknad för kommer du bli återbetalningsskyldig av utbetald ersättning. Detta gäller utbetald
ersättning vid båda ersättningstillfällena.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Om skadan beror på att den försäkrade varit grovt
vårdslös.
Om skadan inträffar under krig, krigsliknande händelser,
terrorhandling, revolution, inbördeskrig, uppror eller
atomkärnreaktion.

Vilka är mina skyldigheter?
Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss,
annars riskerar du att stå helt eller delvis utan försäkringsskydd eller att vi är fria från ansvar vid skada enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och allmän svensk
lag i övrigt. Inbetald premie återbetalas inte i sådant fall.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och
inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen
visat sig före försäkringens teckningsdag.
Force majeure: Om en utredning av ett försäkringsfall
eller utbetalning av ett försäkringsbelopp blir försenat på
grund av force majeure, det vill säga en händelse som
ligger utanför Folksams kontroll, kan inte Folksam hållas
ansvariga för förseningen. Detta givet att vi har gjort vad
som skäligen kan begäras för att begränsa de skador som
kan uppkomma. Exempel på sådana force majeurehändelser är ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, krig,
krigsliknande händelser, terrorhandling, naturkatastrof,
brand, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet. Folksam svarar inte heller för
skada som orsakats av fel i telefonnät eller annan teknisk
utrustning som inte tillhör oss. Beträffande strejk,
blockad, bojkott och lockout gäller ovanstående även om
det är Folksam som är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen betalas till bankgiro med bifogat
inbealningskort. Folksams ansvar (försäkringsskyddet)
inträder dagen efter att premien är betald och till och med
försäkringsperiodens sista dag.
Förnyelsepremie ska betalas innan årsförfallodagen. Vid
händelse att Folksam inte översänt inbetalningskort för
den nya försäkringsperioden minst 30 dagar innan
årsförfallodagen kan premie betalas inom 30 dagar från
den dag Folksam sände inbetalningskort. Om så inte sker
träder försäkringen ur kraft.

När börjar och slutar
försäkringen gälla?

Var gäller försäkringen?

Folksams ansvar (försäkringsskyddet) inträder dagen efter
att premien är betald och till och med försäkringsperiodens sista dag.

Försäkringen gäller i Sverige. Vad som gäller vid resa
utanför Sverige, se det fullständiga försäkringsvillkoret.

Hur kan jag säga upp försäkringen?
Du kan säga upp försäkringen när som helst under
försäkringstiden. Uppsägningen kan ske muntligt eller
skriftligt.
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