Friidrottens olycksfallsförsäkring – K 64640
Gäller från och med 2021-05-01
Vem kan teckna försäkringen
Friidrottens olycksfallsförsäkring är obligatorisk för
alla föreningar som bedriver tävlingsverksamhet.
Även övriga föreningar anslutna till Svenska
Friidrottsförbundet kan ansluta sig till försäkringen
frivilligt.
När gäller försäkringen
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som
inträffar under deltagande i av Svenska
Friidrottsförbundet, dess distriktsförbund eller
förening anordnad tävling eller organiserad
träning i friidrott samt under direkt färd till och
från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på
annan ort än hemorten (även utomlands), gäller
försäkringen också under resor och vistelse i
samband med denna.

Begreppet olycksfallsskada
Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada
som du drabbats 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.

Ersättningsmoment
Vid utlandsresa
Försäkringen gäller med samma ersättning som i
Sverige (max 45 dagar). Vi rekommenderar er att
komplettera med Folksams reseförsäkring K 96,
som gäller för bland annat läkekostnader vid akut
sjukdom och hemtransport. För att teckna K 96 –
kontakta oss.
Utländska aktiva
Aktiva utanför EU- och EES-länderna som
representerar svenska förningar har inte rätt till
offentligt finansierad vård i Sverige. För dessa
aktiva kan kostnaden för vård och behandling bli
hög. Komplettera gärna med försäkring för
utländska medborgare K97 som dygnet runt ger
kostnadstäckning vid olycksfall och akut sjukdom,
upp till 300 000 kronor per skada.

Akutersättning
Ersättning lämnas med högst 6 procent av ett
prisbasbelopp.
Tandskadekostnader
Högsta ersättning 60 procent av ett prisbasbelopp.
Sönderklippta kläder i samband med vård
Upp till 15 procent av ett prisbasbelopp
Medicinsk invaliditet
Beräknas på 15 prisbasbelopp
Dödsfall
1,5 prisbasbelopp
Kristerapi
Upp till 10 behandlingstillfällen

Premie
Premien är 37 kronor per person över 16 år, dock
max 14 000 kronor per förening och år.
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 30 april.
Därefter sker ny avisering inför förfallodagen 1 maj årligen.

Teckna försäkring
Du behöver en ansökan som ska fyllas i och skickas
in till Folksam.
Här finns vi
Folksam Idrott
106 60 Stockholm
Telefon 0771-950 950
folksam.sport@folksam.se
Kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren
Nedan följer en kortfattad beskrivning av
försäkringsvillkoren. Ersättning vid skada lämnas
enligt fullständiga Idrottsvillkoret I17.
Fullständigt villkor finns på folksam.se
Akutersättning
Akutersättningen är till för att till viss del betala de
vård- och 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 basbelopp och den högsta
ersättningen är 6 procent av ett basbelopp.
Akutersättningen är inte till för att betala förlorad
arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet
eller skolan.

Tandskador
Ersättning lämnas för de nödvändiga behandlingskostnader som den försäkrade får på grund av
skadan inom fem år från den dagen skadan hände.
Efter dessa fem år lämnas ersättning endast om
en så kallad slutbehandling måste uppskjutas. Då
ska vi ha fått besked om och godkänt att
behandlingen skjuts upp inom de fem första åren
från skadedagen. Den hösta ersättningen vid varje
skada är 60 procent av ett basbelopp.
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 den försäkrade avlider till följd av en
olycksfallsskada, betalar vi ut en ersättning till
dödsboet i form av begravningshjälp.
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.
Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som
fastställs för varje år enligt lagen om allmän
försäkring.
Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kr

