Försäkringsbesked
SOK:s Vårdkostnadsförsäkring
Försäkringen gäller från och med 1 juli 2019
Försäkringsnummer K64901
I samarbete med Folksam
Skadad
eller sjuk
SOK:s akutlinje
+46 72 505 00 91

Vem omfattas av försäkringen?

När lämnar försäkringen ersättning?

Alla som är uttagna till Sveriges olympiska Kommitté (SOK)
Topp- och Talangprogram omfattas av Vårdkostnadsförsäkringen. Den är ett av de stöd som programmet ger dig i din satsning.

Försäkringen gäller dygnet runt under den tid du är uttagen i
SOK:s Topp och Talangprogram. Ersättning lämnas vid såväl
olycksfallsskada som vid sjukdom.

Vad innebär en
vårdkostnadsförsäkring?
Med vårdkostnader avses medicinsk utredning, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling som legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom.
Försäkringen ersätter kostnader inom 18 månader (ansvarstid)
från det att de uppkommit. Ersättning lämnas oavsett om vården
är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Vistelse utomlands
Försäkringen kan lämna ersättning för nödvändiga kostnader för
vård som ges utanför Norden till följd av försäkringsfall och som
uppkommer under resans första 45 dagar räknat från avresedagen från Sverige. Behandlingen ska på förhand godkännas av
SOS International, Falck Global Assistance eller Folksam.
När du uttagits av ditt förbund att representera Sverige kan du
om ditt förbund tecknat en reseförsäkring även få ersättning för
bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom. Ditt förbund kan lämna information om vad som gäller för just dig vid utlandsresor.

Doping
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Försäkringen gäller inte om den försäkrade drabbas av försäkringsfall på grund av användadet av dopingpreparat (enligt dopingslista upprättad av IOC) i icke medicinskt syfte.

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

Olycksfall
Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. En olycksfallsskada
är en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd
plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som
kroppsskada.
Sjukdom
Med sjukdom menas en avvikelse från hälsotillståndet som
kräver sjukvård och som inte är att betrakta som olycksfallsskada. Som försäkringsfall avses inte diagnoser som beror på
överträning, utmattningssyndrom, trötthetssyndrom, utbrändhet
eller liknande.
Rehabilitering
Rehabilitering ingår i försäkringen Sjukgymnastik och /eller
annan form av rehabilitering ersätts enbart efter remiss/rekommendation från SOK:s kontaktläkare eller landslagsläkare.
Blir det mer än tio rehabiliteringstillfällen ska en vårdplan tas
fram av SOK:s kontaktläkare, landslagsläkare eller din sjukgymnast, vi kan då ersätta ytterligare fem behandlingar. Av vårdplanen ska det framgå antalet rehabiliteringstillfällen samt en
tidplan. Vårdplanen ska skickas in till Folksam och godkännas
innan fortsatt rehabilitering påbörjas.
Uppskjuten operation
Du har möjligheten att skjuta fram operation/ingrepp om ingreppet påverkar din tävlingssäsong. Om du väljer att flytta fram
operation ska beslut om detta meddelas till Folksam så snart

som möjligt. Beslut meddelas av dig själv eller vårdgivaren.
Ansvarstiden (18 månader) räknas från ingreppsdagen om ingen
behandling påbörjas direkt vid diagnosställande. Påbörjas behandling innan ingrepp sker räknas ansvarstiden (18 månader) från
dagen för fastställande av diagnos.
Hjälpmedel
Om försäkringsfall, som inneburit utbetalning för vårdkostnader från försäkringen, medför behov av hjälpmedel lämnas ersättning för kostnader för sådana hjälpmedel som läkare föreskrivit som nödvändiga för att läka skadan och som på förhand
godkänts av Folksam. Kostnaderna ska ha uppkommit inom ett
år från det att försäkringsfallet inträffade.
Undantag
Besvär och behandlingar som inte ersätts
• förkylning eller liknande och provtagning i samband med
detta (t ex övre luftvägsinfektion, ÖLI)
• allergiutredning/astmautredning
• tandskada/tandbehandling
• vaccination
• terapi, psykologkonsultation eller motsvarande behandling
• överträning, utmattningssyndrom, trötthetssyndrom, utbrändhet eller liknande
• förlossning, abort, infertilitetsutredning för barnlöshet eller
kontroll av havandeskap
• kosmetiska behandlingar och operationer samt behandlingar
som inte är föranledda av försäkringsfallet oberoende av om
dessa erfordras av psykiska skäl
• hälsotillstånd som enligt medicinsk erfarenhet beror på missbruk i olika former, till exempel missbruk av alkohol, narkotiska medel, läkemedel, spelmissbruk, matmissbruk, doping
eller liknande
• sjukdom som omfattas av smittskyddslagen
• organtransplantationer
• alternativa behandlingsmetoder som inte står under Socialstyrelsens tillsyn.

Skada eller sjuk?
Så här gör du
Du ringer SOK:s akutlina vid medicinska problem.
Telefon 072-505 00 91.

Vid frågor om din skada
Folksam Elitidrottsskador
Telefon 08-772 87 95.

Skydd av personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna
dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. När du ingår ett försäkringsavtal med oss, behöver vi hantera dina personuppgifter
för att kunna administrera försäkringsförhållandet, hantera
anmälda skador, beräkna försäkringspremier eller för att tillhandahålla relevant information och marknadsföring till dig.
De uppgifter vi behandlar kan vara ditt namn och adress,
hälsoinformation, om det finns medförsäkrad, uppgifter om
försäkringsfall och annan relevant information. Merparten av
personuppgifterna samlas in från dig men vi kan även samla in
uppgifter från en tredje part eller från offentliga källor. Personuppgifterna behandlas huvudsakligen för att viska kunna
fullgöra våra åtaganden enligt försäkringsavtalet. Vi kan även

behöva hantera uppgifterna för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att fastställa, göra gällande eller försvara ett
rättsligt anspråk eller när vi har ett berättigat intresse av att
hantera dina uppgifter.
Kontaktuppgifter till det Folksambolag som är ansvarig för
hanteringen av dina personuppgifter finner du i ditt försäkringsbesked. Du kan från och med 25 maj 2018 även kontakta
Folksams dataskyddsombud på dataskyddsombud@folksam.se.
Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi behöver
dem för att uppfylla det ändamål för vilka de samlats in. Därefter raderar vi uppgifterna.
Dina personuppgifter hanteras med sekretess enligt våra etiska
regler. Dina adressuppgifter och grundläggande uppgifter om
ditt avtal hanteras i ett för Folksambolagen gemensamt kundregister för bland annat automatiskt adressuppdatering och
samordning av bolagens information och marknadsföring till
dig. Vi kan även behöva lämna ut vissa personuppgifter till
återförsäkringsbolag.
Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi
att sådan överföring är laglig, exempelvis genom att använda
de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som
antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på
EU-kommissionens webbplats.
Du har rätt att få information om vilka uppgifter som vi
behandlar om dig, att få felaktiga uppgifter rättade, att begära
att vi begränsar vår behandling och att dina uppgifter överförs
till annan part samt invända mot den behandling vi utför. Du
har även rätt att inge klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.
Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina
rättigheter på folksam.se/personuppgifter

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.
Här finns vi
Folksam Idrott
106 60 Stockholm
Telefon 0771-950 950
folksam.sport@folksam.se
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