Folksams Idrottsförsäkring
K 63600/K 64600
Gäller från och med 2021-01-01

K 63600
Riskklass 1
Försäkringen tecknas för de aktiva, såväl tävlande som
motionärer, inom till exempel bowling, bågskytte, curling
och segling.
Försäkringen tecknas också för motionärer och övriga som
enligt sina respektive förbunds bestämmelser inte behöver
teckna tävlingslicens inom till exempel badminton, bordtennis, handikappidrott, konståkning, squash och tennis.
Försäkringen tecknas inte för lagidrott.

K 64600
Riskklass 2
Försäkringen tecknas för de aktiva, såväl tävlande som
motionärer, inom till exempel boxning. Försäkringen tecknas också för motionärer och övriga som enligt sina respektive förbunds bestämmelser inte behöver teckna tävlingslicens inom till exempel brottning, budosport, cykelsport och vattenskidor. Försäkringen tecknas också för
lagidrott och för fristående ridklubbar.

Verksamheter som inte kan försäkras
Försäkringen kan inte tecknas för deltagare i akrobatik
som inte är lärarledd av adekvat utbildad ledare eller för
tävlingsverksamma. Ej heller för aktiva som utför trampets
eller trampolinhopp, bungyjump, drakflygning, fallskärmshoppning, flygsport, hängflygning, kampsport eller annan
idrott som inte är godkänd av Riksidrottsförbundet.

Begreppet olycksfallsskada
Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Till exempel psykiska besvär betraktas inte som en kroppsskada.
Följande skador räknas också som olycksfallsskador även om
du inte varit med om en plötslig yttre händelse:
• Hälseneruptur (avsliten hälsena)
• Vridvåld mot knä
• Fraktur (dock inte stressfraktur)
• Solsting, värmeslag och förfrysning.
Vi lämnar också ersättning för skador på protes eller liknande
som används för sitt ändamål när skadan inträffade.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för den aktivitet/idrott som föreningen
anger i ansökan och för resor till och från aktivitet/idrott.
Försäkringen gäller även under tävling/träning på annan
ort/utomlands. Vid utlandsresa gäller försäkringen på
samma sätt som i Sverige i högst 45 dagar. För att du ska
få ersättning för bland annat hemtransport och kostnader

vid akut sjukdom kan ni som förening teckna en särskild
idrottsreseförsäkring, en så kallad K96.

Premier
Premien beräknas på alla aktiva som fyllt 16 år.
Någon premie för yngre tas inte ut. Har föreningen enbart
aktiva under 16 år ska alltid den lägsta premien under respektive riskklass betalas.
Antal aktiva
Upp till 25 st
26 - 50 st
51 - 75 st
76 - 100 st
101 - 150 st
151 - 200 st
201 - 300 st
301 - 400 st
401 - 600 st
601 - 800 st
801 -1 000 st
1 001 -1 250 st
1 251 -1 500 st
1 501 -2 000 st
2 001 -2 500 st
2 501 -3 000 st

K 63600
910 kr
1 595 kr
2 280 kr
2 980 kr
4 150 kr
5 360 kr
7 780 kr
9 680 kr
14 110 kr
18 260 kr
20 755 kr
24 915 kr
29 040 kr
36 000 kr
40 000 kr
42 000 kr

K 64600
1 820 kr
3 190 kr
4 560 kr
5 960 kr
8 300 kr
10 710 kr
15 565 kr
19 380 kr
28 240 kr
36 520 kr
41 525 kr
49 830 kr
58 135 kr
70 000 kr
80 000 kr
90 000 kr

Om antalet aktiva över 16 år överstiger 3 000. Kontakta Folksam för premieuppgift.

Betalning
Försäkringen träder i kraft under förutsättning att Folksam
godkänner ansökan och att premien betalas innan sista inbetalningsdagen som anges på fakturan.
Första premiebetalningen gäller till och med 31 december. Därefter sker
ny avisering automatiskt inför förfallodagen 1 januari årligen.

Teckna försäkring
Du behöver en ansökan som ska fyllas i och skickas in till
Folksam.
Vid skada eller frågor om försäkringen ring 0771-950 950

e-post: folksam.sport@folksam.se

Ersättningsmoment
Akutersättning

lämnas med högst 15 procent av ett prisbasbelopp varav
sönderklippt hjälm ersätts med högst 1 500 kronor

Ersättning lämnas med högst 6 procent av ett prisbasbelopp.

Skadade kläder, idrottskläder och glasögon

Sönderklippta kläder, idrottskläder
Högsta ersättning är 15 procent av ett prisbasbelopp

Tandskadekostnader
Högsta ersättning är ett prisbasbelopp

Skadade kläder, idrottskläder och glasögon
Högsta ersättning är 30 procent av ett prisbasbelopp (självrisk 3 procent av ett prisbasbelopp)

Medicinsk invaliditet
Vid invaliditetsgrader 1-4%
Ersättning lämnas med 3 500 kr
Vid invaliditetsgrader 5-74%
Ersättningen beräknas på 350 000 kr
Vid invaliditetsgrader 75 % och högre
Ersättning lämnas med 700 000 kr

Dödsfallsersättning oavsett orsak
Ersättning lämnas med 35 000 kr

Kristerapi
Högst 10 behandlingstillfällen, resekostnad samt tolk.

Kortfattad beskrivning av
försäkringsvillkoren
Nedan följer en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren. Ersättning vid skada lämnas enligt fullständiga
villkoret I20.

Akutersättning
Akutersättningen är till för att till viss del betala de vårdoch resekostnader som uppstår på grund av skadan i samband med läkarvård och sjukgymnastik.
Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada den försäkrade råkat ut för (skadans diagnos). Det innebär att den
försäkrade inte alltid kan räkna med att få tillbaks exakt så
mycket pengar som man lagt ut. Samtliga utlägg behöver
inte redovisas till oss utan det räcker med att skicka in originalkvittot från det första läkarbesöket.
Den lägsta ersättningen vid varje skada är 1 procent av ett
prisbasbelopp och den högsta ersättningen är 6 procent av
ett prisbasbelopp. Akutersättningen är inte till för att betala
förlorad arbetsinkomst eller taxiresor till och från arbetet
eller skolan.

Sönderklippta kläder, idrottskläder och utrustning
id olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för kläder,
idrottskläder och idrottsutrustning som sjukvårdspersonal
klippt sönder i samband med olycksfallsskada. Ersättning

Om olycksfallsskadan krävt vård hos legitimerad läkare
kan ersättning lämnas för skadade kläder, idrottskläder och
glasögon. Den högsta ersättningen vid varje skada är 30
procent av ett prisbasbelopp. Självrisken är 3 procent av ett
prisbasbelopp.

Tandskador
Vi lämnar ersättning för nödvändiga behandlingskostnader
som uppkommer inom fem år från dagen då du skadade
dig. Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan du påbörjar behandlingen. Om slutbehandlingen måste skjutas
upp mer än fem år från skadetillfället ersätts också denna
om vi har godkänt behandlingen inom fem år från dagen
då du skadade dig. Den högsta ersättning som vi lämnar
för en skada är ett prisbasbelopp.

Medicinsk invaliditet
Ersättning kan lämnas för bestående besvär på grund av en
olycksfallsskada. De bestående besvären bedöms, och en
invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av tabell.
När invaliditetsgraden är lägre än 5 procent utbetalas
1 procent av försäkringsbeloppet. Bedöms skadan till mellan 5 procent och 74 procent utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Blir
bedömningen 75 procent eller högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp. Om de bestående besvären kommit senare
än fem år från skadedagen lämnas ingen ersättning.

Dödsfall
Om det värsta skulle hända, gäller försäkringen om olycksfallsskadan leder till dödsfall, oavsett den försäkrades ålder
Försäkringen gäller också vid plötslig död till följd av en
annan orsak än olycksfallsskadan, om den försäkrade inte
fyllt 70 år.

Kristerapi
Har du drabbats av psykisk ohälsa som en direkt följd av
en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan
du/han/hon få kristerapi i form av tio behandlingar hos en
terapeut eller psykolog som vi anvisar. Behandlingen ska
godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom
ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader till och
från behandlingarna med upp till totalt 4 000 kronor, samt
kostnader för tolk.
Du kan också få kristerapi efter överfall, hot och rån som
är polisanmälda, våldtäkt och sexuellt utnyttjande samt efter närvaro vid annan persons dödsfall.

Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs
för varje år enligt lagen om allmän försäkring.
Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kronor.

