Försäkringsinformation
Svenska Fotbollförbundet
Gäller från och med 2011-01-01

Försäkringsnummer
K 60000

Försäkrade

Licensförsäkringen
Enligt Svenska Fotbollförbundets
tävlingsbestämmelser ska varje spelare
licenseras från och med 1 april det kalenderår de fyller 15 år. Försäkrade är de
spelare som ingår i ett lag för vilket laglicensavgift är betald till respektive
distriktsförbund och som dessutom
anmälts som licenstagare till förbundet.

träning. För spelare som anmäls under
perioden 1 januari – 31 mars gäller försäkringen också för hela den kommande
licensperioden som börjar 1 april.
Ungdomsförsäkringen
Försäkringen gäller per licensperiod
1 april – 31 mars. Försäkringen förlängs
med ett efterskydd som gäller under april
månad det kalenderår man fyller 15 år,
dock längst till och med dagen före registrering av licens.
Ersättningar

Ungdomsförsäkringen
Ungdomsförsäkringen omfattar alla
ungdomar, inom föreningar anslutna till
Svenska Fotbollförbundet till och med
den 31 mars det kalenderår de fyller 15 år.
Ungdomsförsäkringen är premiefri.

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada
som inträffar under deltagande i av
Svenska Fotbollförbundet, dess distriktsförbund eller förening anordnad match,
organiserad träning i fotboll, futsal, beachsoccer eller fotbollsskola samt under direkt
färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även
utomlands), gäller försäkringen också
under resor och vistelse i samband med
denna.

Giltighetstid

S 0208 11-01

Licensförsäkringen
Försäkringen gäller under den tid spelarens licens är giltig. Giltighetstiden
förlängs med ett efterskydd som gäller
under april månad efter licensperiodens
slut, dock längst till och med dagen före
registrering sker för ny licensperiod.
Spelare som inte registrerats men tillfälligt deltar i match eller träning kan i
efterhand förklaras spelberättigad och
försäkrad om anmälan till Folksam
sker senast på tredje dagen efter match/

Akutersättning

högst 6 % av ett
basbelopp

Tandskadekostnader

högst 60 % av ett
basbelopp

Sönderklippta kläder
i samband med vård

högst 15 % av ett
basbelopp

Medicinsk invaliditet
invaliditetsgrad 1–4 %

3 500 kr

Invaliditetsgrad
5–74 %

ersättning beräknas
på 350 000 kr

Invaliditetsgrad
75 % och högre

700 000 kr

Dödsfall

35 000 kr

Krisförsäkring

Högst 10 behandlingstillfällen

Basbeloppet år 2011 är 42 800 kronor

Försäkringsvillkoren
Vid skada gäller det fullständiga villkoret.
En kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren finns på baksidan.

Vid utlandsresa
Försäkringen gäller utomlands på samma
sätt som i Sverige när utlandsvistelsen inte
är längre 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 eller så kallad K96.
Tänk på att vid resa inom EU krävs
att resenären har med sig det europeiska

sjukförsäkringskortet som beställs på
försäkringskassans hemsida www.fk.se/
utomlands

Ledare och funktionärer
Ledare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom RF:s Grundförsäkring
(K 62510). Vid resa utomlands gäller den
även vid akut sjukdom.

Utländska spelare
Utländska spelare som representerar
svensk förening är försäkrade på samma
sätt som svenskar. Aktiva från en del länder
är inte berättigade till offentligt finansierad
vård i Sverige. För dessa blir avgifter vid
vård och behandling dyra och försäkringen
otillräcklig. Komplettera med en försäkring för dessa som ger kostnadstäckning
vid såväl olycksfall som akut sjukdom, dygnet runt, upp till 300 000 kronor per skada.

Folksams
lagidrottsförsäkring
Försäkringsskyddet i licensförsäkringen
är ett grundskydd. Komplettera spelarnas
skydd genom Folksams Lagidrottsförsäkring (K 64001) vad gäller högre belopp vid
invaliditet och dödsfall, skadade idrottskläder och glasögon, idrottsavbrott och
hjälpmedel.

Så här gör du
om du skadar dig
Vid olycksfallsskada ringer du Folksam
och anmäler skada på telefon 0771-960 960.

Observera!
Försäkringen ersätter olycksfallsskador.
Begreppet olycksfallsskada beskrivs nedan. Skador som är orsakade av exempelvis
förslitning, överbelastning eller överansträngning betraktas vanligtvis inte som
olycksfallsskador och ersätts därför inte
även om besvären infunnit sig under
idrottsutövning.

Kortfattad beskrivning
av försäkringsvillkoren
För försäkringarna gäller vad
som anges i försäkringsavtal mellan
Svenska Fotbollförbundet och Folksam,
i dess försäkringsvillkor, i försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av
försäkringsvillkoren. Fullständiga försäkringsvillkor översändes på begäran.
Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar ersättning vid
olycksfallsskada.
Begreppet olycksfallsskada
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av
genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som
kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan
oförutsedd plötslig yttre händelse vid
– total hälseneruptur (helt avsliten hälsena)
– ledbandsruptur i fotled eller knä (till
exempel avslitet korsband)
– fraktur (dock inte stressfraktur)
– solsting, värmeslag och förfrysning.
Ersättning lämnas också för skada på
protes eller annan liknande anordning
som används för sitt ändamål när skadan
inträffade.
Akutersättning
Ersättning lamnas med ett schabloniserat
engångsbelopp som är avsett att till viss
del betala kostnader för vård, behandling,
medicin, hjälpmedel, rehabilitering och
resor i anslutning till detta. Akutersättningens storlek baseras på skadans diagnos. Ersättningen utbetalas under förutsättning att olycksfallsskadan medfört
kostnad för vård hos legimiterad läkare
som uppkommit inom fem år från skadedagen. Endast ett originalkvitto från det
första läkarbesöket behöver insändas.
Högsta ersättning per skada är 6 procent
av ett prisbasbelopp.

Tandskadekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommer
inom fem år från skadedagen. Kostnad
ska vara godkänd av Folksam innan behandling påbörjas. Måste slutbehandling
uppskjutas utöver fem år från skadetillfället ersätts också denna om Folksam
godkänt behandlingen inom fem år från
skadedagen. Högsta ersättning per skada
är 60 procent av ett prisbasbelopp.

Krisförsäkring

Sönderklippta kläder i
samband med vård
Ersättning lämnas för kläder som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband
med omhändertagande. Högsta ersättning per skada är 15 procent av ett prisbasbelopp.

Prisbasbelopp/basbelopp

Medicinsk invaliditet
Ersättning lämnas då det efter olycksfallsskada finns bestående nedsättning
av kroppsfunktionen, medicinsk invaliditet. Vid invaliditetsgrader lägre än fem
procent lämnas ersättning med en procent av försäkringsbeloppet. Vid invaliditetsgrader 5–74 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden
angiven i procent. Vid invaliditetsgrader
75 procent eller högre lämnas ersättning
med dubbelt försäkringsbelopp. Rätt till
ersättning föreligger inte om invaliditetstillståndet inträder senare än fem år från
skadedagen.
Dödsfallsersättning
Ersättning utbetalas till den avlidnes
dödsbo. Försäkringen gäller för dödsfall
vid olycksfallsskada (oavsett den försäkrades ålder), men också vid plötslig död
till följd av annan orsak än olycksfallsskada (då den försäkrade inte fyllt 65 år).

Försäkringen gäller för kristerapi efter
traumatisk händelse som försäkrad råkar
ut för eller är närvarande vid.
Försäkringen ersätter kostnader för
kristerapi med högst tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada.

Skattebestämmelser
Utbetalda ersättningar är inkomstskattefria.

Det prisbasbelopp som fastställs för varje
år enligt lag om allmän försäkring.

Folksams behandling
av personuppgifter
Det är Folksam ömsesidig sakförsäkring
som är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag, gällande försäkringsavtal och i övrigt enligt
god sed. 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.
Här finner du oss
Folksam Idrott Support, 106 60 Stockholm
Telefon 0771-960 960
Telefax 08-772 87 35
folksam.sport@folksam.se
Svenska Fotbollförbundet har tecknat ett
grundläggande försäkringsskydd för dig
då du idrottar. På grund av en förhållan
devis låg premie är det inte alltid heltäck
ande. Du bör ha ytterligare försäkringar
som gäller under idrott och din övriga
fritid. Folksam erbjuder Barnförsäkring,
Personskadeförsäkring och Medlems
olycksfallsförsäkring. Den senare tecknas
som gruppförsäkring exempelvis genom
facklig organisation. Kontakta närmaste
Folksamkontor som hjälper dig att bli bra
försäkrad.

