Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärsgrupper
Försäkring K 66160

När gäller försäkringen?

Försäkringens omfattning

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som
inträffar när medlem deltar i föreningens
verksamhet, vid färd till och från verksamhet eller
när medlem deltar i resa arrangerad av föreningen.

Akutersättning

Vad är olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den
försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig
yttre händelse.

Vad räknas inte som olycksfallsskada?

Högst 6 % av ett basbelopp per år

Merkostnader
Högst 0,25 basbelopp
Självrisk 3 % av ett basbelopp

Tandskador
Nödvändiga kostnader

Invaliditet
Medicinsk invaliditet

Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada
som uppkommit genom t ex smitta, förslitning,
överbelastning eller överansträngning.

Beräknas på 100 000 kr

Premie

Engångsbelopp 5 000 kr

Antal försäkrade
1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1 000
1 100-1 200
1 201-1 500
1 501–1 800
1 801 -2 500

Premie/år
520 kr
780 kr
1 040 kr
1 300 kr
1 560 kr
1 820 kr
2 080 kr
2 340 kr
2 600 kr
2 860 kr
3 330 kr
4 055 kr
4 680 kr
5 200 kr

Ersättning vid dödsfall
Dödsfall
Basbelopp
Med basbelopp avses det prisbasbelopp som
fastställs för varje år enligt lagen om allmän
försäkring.

Teckna försäkring
För att teckna denna försäkring ska ansökan fyllas i.
Har du inte tillgång till ansökan – ta kontakt med
oss (se nedan) så sänder vi ansökan till dig.
Här finner du oss
Folksam
Idrott Support
106 60 Stockholm
Vid frågor om försäkringen – ring 0771-960 960
folksam.sport@folksam.se
Vid anmälan av skada – ring 0771- 960 960

Kortfattad beskrivning av
försäkringsvillkoren
För försäkringen gäller vad som anges i
försäkringsavtalet, i dess försäkringsvillkor, i lagen om
försäkringsavtal och allmän svensk lag i övrigt.
Fullständiga försäkringsvillkor K65 översändes på
begäran.

Ersättning vid olycksfall
Akutersättning
Ersättning lämnas vid olycksfallsskada som kräver
läkarvård. Ersättning lämnas för kostnader för vård
(exempelvis läkarvård, läkemedel, behandling,
hjälpmedel samt för resor till och från vård eller
behandling. Ersättning lämnas med sammanlagt högst
6 procent av ett basbelopp per år, räknat från
skadetillfället, för kostnader som uppkommer inom fem
år från skadetillfället.

Ersättning vid sjukhusvård och övriga resor
Utöver ersättningarna ovan för kostnader för vård, som är
begränsade till motsvarande 6 procent av ett basbelopp
per år, kan ersättning lämnas för följande kostnader som
uppkommer inom fem år från skadetillfället
 Sjukhusvård under akut sjuktid
 Resor mellan bostaden och den fasta arbets- eller
utbildningsplatsen

Invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter
den akuta sjuktiden finns sådan bestående nedsättning av
kroppsfunktionen, som fastställs oberoende av den
försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller
fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt
kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även
förlust av inre organ.
Den medicinska invaliditetsgraden bestäms med ledning
av en av försäkringsbranschen gemensamt fastställd
tabell.
Rätt till ersättning föreligger när invaliditetstillståndet
inträtt och den framtida medicinska invaliditeten
fastställts, dock tidigast två år efter skadetillfället.
Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet
som svarar mot invaliditetsgraden angiven i procent.
Vid invaliditetsgrader som understiger 5 procent lämnas
ersättning som motsvarar 1 procent av
försäkringsbeloppet.

Ersättning vid dödsfall
Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada,
utbetalas ersättningen som begravningshjälp till den
försäkrades dödsbo.

Ersättning vid akut sjukdom
Resekostnader

Merkostnader
Leder olycksfallsskada till att den försäkrade måste
behandlas av legitimerad läkare, lämnas ersättning enligt
skadeståndsrättsliga regler för nödvändiga kostnader som
uppkommer under den akuta sjuktiden.
Med merkostnader avses till exempel kostnader för
hemhjälp, skadade kläder och glasögon. Den högsta
ersättningen för merkostnader är 0,25 basbelopp vid varje
skadefall. För skadade kläder och glasögon lämnas
ersättning för den del av kostnaden som överstiger
3 procent av ett basbelopp (självrisk).

Tandskador
Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig
behandling av tand eller av tandprotes som skadas i
munnen.
För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha
uppkommit inom fem år från skadetillfället.
Kostnaderna måste vara godkända av Folksam innan
behandlingen påbörjas.
Tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning
anses inte som olycksfallsskada.

Vid akut sjukdom som inträffar under deltagande i den
angivna verksamheten och som inte - enligt tidigare
definition - är att hänföra till olycksfallsskada, lämnas
ersättning för kostnader för resa till och från närmaste
läkare eller sjukhus, resekostnader för nödvändig
transport till hemortssjukhus, och för extra resekostnader
vid resa till hemorten då resan kan göras först efter
tillfrisknandet.
Ersättning lämnas för resekostnader som har uppkommit
inom längst två månader räknat från första läkar- eller
sjukhusvårdsbesöket.
Kostnader för resan till och från läkare eller sjukhus
ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges
i lagen om allmän försäkring.
Billigast möjliga färdsätt med hänsyn till hälsotillståndet
ska användas.
INFORMATION OM FOLKSAMS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Folksambolagens verksamhet är försäkringar och sparande. Verksamheten står under
tillsyn av Finansinspektionen. Huvudansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
är det Folksambolag som du har avtal med.
Uppgifterna används för förvaltning av ditt avtal och för ändamål som är nödvändiga i
försäkrings- och sparandeverksamheten, såsom t ex premieberäkning, statistik, marknadsföring
och förebyggande av skador. Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med Folksams
etiska regler.
Dina adressuppgifter och enkla grundläggande uppgifter om ditt avtal hanteras i ett för
Folksambolagen gemensamt kundregister för rationell administration; bl a automatisk
adressuppdatering, samordning av information till dig och marknadsföring.
Om du upptäcker felaktigheter i registrerade uppgifter vänder du dig till kundtjänst vid ditt
närmaste Folksamkontor. För utdrag ur Folksams register skriver du till:
Registerutdrag, Folksam, 106 60 Stockholm

