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Svenska Skidförbundet
Försäkringsinformation
i samarbete med Folksam

Svenska
Skidförbundets
försäkringar
I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning
av försäkringarna som omfattar
– ledare och funktionärer
– medlem i skidförening och åkare i landslaget
– arrangörer
– elever på riksidrottsgymnasier.

Prisbasbelopp
Vissa ersättningar är knutna till prisbasbeloppet enligt lagen
om allmän försäkring. Dessa bestäms på grundval av det
prisbasbelopp som fastställts för det år då skadan inträffade.
Prisbasbeloppet 2014 är 44 400 kronor.

Omslagsbild: Ulf Palm

Vill du anmäla skada eller få de fullständiga villkoren
kan du kontakta Folksam 0771-960 960.

Förtroendevalda, ledare, funktionärer,
föreningar och förbund
Riksidrottsförbundets (RF:s) Grundförsäkring
Vem omfattas av olycksfallsförsäkringen?
Förtroendevalda, ledare och funktionärer omfattas av RF:s grundförsäkring
(försäkringsnummer K 62510). Även uppdragstagare omfattas då de fått ett
uppdrag att göra ideellt arbete åt en försäkrad organisation. De försäkrade
organisationerna är Svenska Skidförbundet, dess distriktsförbund och dess
skid- och snowboardföreningar.
Vilka ersättningar ingår?
•
•
•
•
•
•

Läkekostnader – nödvändiga kostnader.
Tandskador – högst 60 procent av ett prisbasbelopp.
Skadade idrottskläder och glasögon – högst 30 procent av ett prisbasbelopp.
Medicinsk invaliditet – beräknas på 10 prisbasbelopp.
Dödsfallsersättning – försäkringsbelopp ett prisbasbelopp.
Krisförsäkring – högst tio behandlings tillfällen.

Vid resa utomlands gäller den även för läkekostnader och hemtransportkostnader vid akut sjukdom.
Vem betalar premien?
Sveriges Riksidrottsförbund.

Försäkring för förening och förbund
Genom RF:s grundförsäkring har de försäkrade organisationerna även
•
•
•
•

Ansvarsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Patientförsäkring

Arrangörsansvarsförsäkring
Förbundet har tecknat en arrangörsansvarsförsäkring för internationella skidoch snowboardtävlingar i Sverige anordnade av Svenska Skidförbundet enligt
FIS bestämmelser. Försäkringen gäller även för arrangörsansvar delegerat till
distriktsförbund, förening eller bolag. Försäkringsnummer 111565.

Medlem i skidförening
och åkare i landslaget
Svenska Skidförbundets medlemsförsäkring
Vilka är försäkrade?Skid- och snowboardåkare som är medlem i en förening
som tillhör Svenska Skidförbundet omfattas av medlemsförsäkringen. Det är
en olycksfallsförsäkring (försäkringsnummer K 62450) som gäller under
tävling, träning och resor till och från dessa. Försäkringen gäller även under
vistelse på annan ort än hem orten i samband med tävling eller träning.
Vilka ersättningar ingår?
•
•
•
•

Akutersättning – högst 6 procent av ett prisbasbelopp.
Tandskador – högst 60 procent av ett prisbasbelopp.
Skadade idrottskläder och glasögon – högst 30 procent av ett prisbasbelopp.
Medicinsk invaliditet  
– Vid invaliditetsgrader 1–4 procent: 3 500 kronor
– Vid invaliditetsgrader 5–74 procent: beräknas på 350 000 kronor
– Vid invaliditetsgrader 75 procent och mer: 700 000 kronor.
• Dödsfallsersättning – försäkringsbelopp: 35 000 kronor.

Vem betalar premien?
Svenska Skidförbundet som i sin tur tar in premie från alla skidföreningar.

Landslagens idrottsreseförsäkring
Vilka ersättningar ingår?
•
•
•
•
•
•

Idrottsreseförsäkring
Läke- och resekostnader utomlands vid olycksfall eller sjukdom.
Läkekostnader vid fortsatt vård i Sverige efter sjukdom.
Merkostnader för hemtransport, kost eller logi vid olycksfall eller sjukdom.
Akuta tandbehandlingskostnader utomlands.
Medicinsk invaliditet  
– Vid invaliditetsgrader 1–4 procent 1 000 kronor
– Vid invaliditetsgrader 5–74 procent beräknas på 100 000 kronor
– Vid invaliditetsgrader 75 procent och mer 200 000 kronor
• Dödsfallsersättning – försäkringsbelopp 50 000 kronor.

Ledare
De ledare och förtroendevalda som reser med landslagen omfattas av RF:s
Grundförsäkring, men också av en dödsfallsförsäkring med försäkrings-beloppet 40 000 kronor.
Anställda
Kontakta Svenska Skidförbundet för information om försäkring för de anställda.
Vem betalar premien?
Svenska Skidförbundet.

Vårdkostnadsförsäkring för aktiva i träningsgrupp
inom längd, alpint, snowboard och backhoppning
Förbundet har tecknat en vårdkostnadsförsäkring för uttagna i träningsgruppen för längdåkning, backhoppning, snowboard och träningsgruppen
för alpint (försäkringsnummer K 64900). Vården får även ges av behandlingsställe som inte är offentligt finansierad (privatvård) och ska ges inom
Norden eller akut i det land där skadan sker. Försäkringen gäller dygnet
runt och omfattar vårdbehov inom ett år från skadan.
De aktiva som är uttagna i Sveriges Olympiska Kommittés (SOK)
topp & talangprogram (oavsett grentillhörighet) omfattas också av en
vårdkostnadsförsäkring.
Inom den alpina träningsgruppen omfattas även utländska tränare av
vårdkostnadsförsäkringen enligt en namnförteckning.
De aktiva som omfattas av vårdkostnads försäkring
kontaktar och bokar tid via:
Alpint, Längd och övriga grenar
Sophiahemmet
Anne Freye Reichenberg

+46 8 406 21 58   
+46 70 238 47 01

Folksam Elitidrott
Skadeanmälan

+46 8 772 87 95

Elever på Riksidrottsgymnasier
Vilka är försäkrade?
Elever på Riksidrottsgymnasier omfattas av en olycksfallsförsäkring under
skoltid och träning i anslutning till skoltid, av en särskild försäkring tecknad
för Riksidrottsgymnasierna (försäkringsnummer K 49716). Försäkringen
gäller även vid resor som gymnasiet anordnar (försäkringsnummer K 64716).
Försäkringen gäller även vid olycksfallsskada.
Vilka ersättningar ingår?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läkekostnader – nödvändiga kostnader.
Resekostnader  – nödvändiga kostnader.
Tandskador – nödvändiga kostnader.
Skadade kläder och glasögon – högst 25 procent av ett prisbasbelopp.
Merkostnader – högst ett prisbasbelopp.
Medicinsk rehabilitering – högst ett prisbasbelopp.
Tekniska hjälpmedel vid minst 50 procent invaliditet – högst ett prisbasbelopp.
Medicinsk invaliditet, lägre än 50 procent – beräknas på 15 prisbasbelopp.
Medicinsk invaliditet, 50 procent eller högre – beräknas på 30 prisbasbelopp.
Dödsfallsersättning – försäkringsbelopp – ett prisbasbelopp.

Om idrottsgymnasiet anordnar resa utomlands finns också en reseförsäkring
(försäkringsnummer K64716).
Vem betalar premien?
Sveriges Riksidrottsförbund.

Vårdkostnadsförsäkring för Riksidrotts- gymnasiets
elever, NIU och övriga skidgymnasier
(RIG) Riksidrottsgymnasium, NIU och övriga skidgymnasier har möjlighet
att ansluta sina elever obligatoriskt till en vårdkostnadsförsäkring. Se mer
information om vårdkostnadsförsäkringen och premien på RFs hemsida.
Försäkringen gäller utan självrisk. Se mer information om vårdkostnadsförsäkringen på RF:s hemsida.
Övriga skidgymnasier
Elever vid andra skidgymnasier omfattas av respektive skola/kommuns försäkring.
Hur anmäls skada?
Olyckfallsskada anmäls i första hand till Folksam på telefon 0771-960 960.
Vid akut skada utomlands kontaktas SOS-International eller Falck Global
Assistance som kan ordna hemtransport och nödvändiga betalningsgarantier.

Tänk på att …
• vid resa inom EU ska du ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet
som kan hämtas från Försäkringskassans hemsida www.fk.se/utomlands
• utländska skidåkare som representerar svensk förening har behov av speciell
försäkring (K 97). Det gäller särskilt åkare från länder som inte är med i EU/EES
eller från andra länder som Sverige saknar avtal om sjukvårdsförmåner med
• ditt resgods och värdehandlingar du har med dig på resan inte är försäkrade
genom Svenska Skidförbundets försorg
• alltid ha en egen hemförsäkring med reseskydd och kontrollera att ditt hemförsäkringsbolag inte gör undantag för idrottsresor (i Folksams hemförsäkring
finns inga sådana undantag)
• inte lämna kvar din egen eller Svenska Skidförbundets utrustning i parkerade
bilar.
• Övriga aktiva kan individuellt teckna en vårdkostnadsförsäkring genom att
kontakta Folksam Idrott support 0771-960 960.

Folksam
SE-106 60 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 771 960 960
E-post: folksam.sport@folksam.se
SOS-International a/s
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg, Denmark
Telefon: +45 70 10 50 50  
E-post: sos@sos.dk
Falck Global Assistance
PO Box 44024
SE-100 73 Stockholm
Sweden
E-post:  folksam@falcktravelcare.se
Telefon: +46 8 587 717 76
Fax: +46 8 587 717 62

Du är det bästa du har.

0771-960-960
folksam.se

Folksam
106 60 Stockholm
0771-960 960
folksam.se

S8494 14-10

Var rädd
om dig!

