Försäkringsbesked
Olycksfallsförsäkring för
elever i Riksidrottsförbundets
Idrottsgymnasier
Försäkringen gäller från och med 1 augusti 2017
Försäkringsnummer K49716/K64716
I samarbete med Folksam

Försäkringens omfattning K49716
Läkekostnader

Nödvändiga kostnader

Tandskadekostnader

Nödvändiga kostnader

Resekostnader

Nödvändiga kostnader

Skadade kläder och glasögon

Högst 0,25 prisbasbelopp

Merkostnad rehab, resor och
extra logi

Högst 1 prisbasbelopp

För elever som deltar i resor och arrangemang anordnade av
idrottsgymnasiet finns det också en reseförsäkring som gäller
både vid sjukdom och olycksfallsskada.
Läkekostnader och
resekostnader

nödvändiga kostnader

Merkostnader för kost och logi

nödvändiga och skäliga kostnader

Akuta tandskadekostnader

nödvändiga kostnader
nödvändiga kostnader
högst 60 000 kr

Medicinsk rehabilitering

Högst 1 prisbasbelopp

Tekniska hjälpmedel

Högst 1 prisbasbelopp

Kostnader för resa till svårt
sjuk i utlandet

Dödsfall oavsett orsak

1 prisbasbelopp

Kristerapi

upp till 10 behandlingstillfällen

Prisbasbeloppet år 2017 är 44 800 kronor.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Vem gäller försäkringen för?
Elever som under verksamhetstid deltar i den permanenta verksamheten med specialidrott och studier.
Försäkringen gäller under deltagande i regi av skolan planerad/
schemalagd idrottsutövning som kan tillföras nämnda verksamhet. Försäkringen gäller också under resa till/från sådan verksamhet.

Giltighetstid
Försäkringen gäller under perioden 1 augusti 2017 – 31 juli
2018.

Vid utlandsresa
Försäkringen gäller utomlands på samma sätt som i Sverige när
vistelsen utomlands pågår under kortare tid än 45 dagar. För att
du ska få ersättning för bland annat hemtransport och kostnader
vid akut sjukdom ska föreningen ha tecknat en särskild idrottsreseförsäkring, en så kallad K96. Tänk på att när du reser inom
EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort.
Det beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida
www.fk.se/utomlands

S3064 17-08

Reseförsäkring utomlands K 64716

Merkostnader för hemresa

Medicinsk invaliditet
– invaliditetsgrad 1–49 procent beräknas på 15 prisbasbelopp
– invaliditetsgrad 50 procent
beräknas på 30 prisbasbelopp
och högre

Om du vill bygga ut skyddet, så att du också är försäkrad under
hela din fritid, rekommenderar vi att du kompletterar med vår
olycksfalls- eller barnförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig
att bli rätt försäkrad. Ring 0771-950 950

Anmäl din
skada på
0771-950 950

Kostnader för hemtransport från se villkor
utlandet av avliden för
begravning

Tänk på
• Vid resa inom EU/EES-länder och Schweiz krävs att resenären
har med sig det europeiska sjukförsäkringskortetsom beställs
på försäkringskassans hemsida www.fk.se
• Vid allvarlig skada i utlandet ska SOS- International eller
Falck Global assistance kontaktas. De hjälper till med eventuella hemtransporter och betalningsgarantier till sjukhus.
• Att det är bra att ha ett reseskydd via din hemförsäkring vid
resa utomlands.

Kort information om försäkringen
Här beskriver vi kortfattat försäkringen. Vid ett försäkringsfall
gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du kan hämta
på folksam.se.
Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment som beskrivs i den här informationen. Vi lämnar
ersättning enligt de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet inträffar. Försäkringsbelopp som utbetalas är fria
från inkomstskatt.
Olycksfall – inte förslitningar
Försäkringen ersätter olycksfallsskador och inte skador som är
orsakade av exempelvis förslitning, överbelastning eller överansträngning, även om besvären har uppstått när du idrottat.

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.
Läkekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård,
läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan.
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.
Kostnader ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän
försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.
Tandskada
Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för behandling av
tand eller tandprotes som skadas i munnen. Kostnaderna ska ha
uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaden måste
vara godkänd av Folksam innan behandlingen påbörjas. Måste
slutbehandling av skadan skjutas upp kan även den ersättas om
den försäkrade inte fyllt 25 år.
Resekostnader
Ersättning lämnas för resekostnader under den akuta sjuktiden,
längst i fem år från det att olycksfallsskadan inträffade.
Resor till/från vård och behandling
Ersättning kan lämnas med högst den egenavgift för sjukresor
som anges i lagen om allmän försäkring. Billigast möjliga färdsätt ska användas.
Merkostnader för resor mellan bostaden
och den fasta utbildningsplatsen
Läkare ska föreskriva särskilt transportmedel. Kostnaderna ska
vara prövade och godkända av Folksam innan resan påbörjas.
Skadade kläder och glasögon
Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas
av läkare, lämnas ersättning för kostnader för skadade kläder
och glasögon. Ersättning lämnas med högst 0,25 prisbasbelopp.
Ersättning för kostnader lämnas i den mån de inte ersätts från
annan försäkring.
Merkostnader
Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersättning
lämnas för den försäkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader inom Sverige som till följd av olycksfallsskadan uppstått
under den akuta läkningstiden. Högsta ersättning är ett prisbasbelopp.
Merkostnader
Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersättning
lämnas för den försäkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader inom Sverige som till följd av olycksfallsskadan uppstått
under den akuta läkningstiden. Högsta ersättning är ett prisbasbelopp.

Medicinsk invaliditet
Ersättning kan lämnas för medicinsk invaliditet. Rätt till ersättning föreligger tidigast två år efter det att olycksfallet inträffat.
Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som
motsvarar invaliditetsgraden. Försäkringsbeloppet avtrappas
efter 50 års ålder med 5 procentenheter per år fram till 65 års
ålder.
Tekninska hjälpmedel
Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet
med minst 50 procent lämnas ersättning för tekniska hjälpmedel. Ersättning kan lämnas med högst ett prisbasbelopp.
Ersättning vid dödsfall
Om det värsta skulle hända, gäller försäkringen om olycksfallsskadan leder till dödsfall. Vi utbetalar ersättningen till den avlidnes dödsbo.
Kristerapi
Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en
skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du
få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller
psykolog som vi anvisar. Behandlingen ska utföras i Sverige,
påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader
för resor och tolk. Du kan få reseersättning upp till 4 000
kronor. Kristerapi gäller utan självrisk, men behandling och
alla kostnader ska godkännas av oss i förväg.
Du kan också få kristerapi efter överfall, hot och rån som är
polisanmälda, våldtäkt och sexuellt utnyttjande samt efter
närvaro vid annan persons dödsfall. Försäkringen gäller även
om du skadats av någon annan som omfattas av försäkringen,
men inte om du utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning
som är straffbelagd enligt svensk lag.

Preskription
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd
upphör om du som gör anspråk på ersättning inte väcker talan
mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som ger
rätt till ett försäkringsskydd inträdde. Du som framställt ditt
anspråk till oss inom den tid som anges här, har dock alltid
minst sex månader på dig att väcka talan mot oss från den dag
vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.
Ersättning och utbetalning
Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år. Försäkringsbelopp som utbetalas är fria från inkomstskatt.
Här finns vi
Folksam Idrott
106 60 Stockholm
Telefon 0771-950 950
folksam.sport@folksam.se

Åtgärder vid skada
• Sök läkare eller tandläkare.
• Kom ihåg att spara alla original kvitton.
• Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara före skrivna
av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan
resan påbörjas.

Medicinsk rehabilitering
Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i
form av undersökning, behandling och vård. Ersättningen kan
lämnas med högst ett prisbasbelopp.
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