Försäkringsinformation
Gruppförsäkring Elitidrott
omfattning Bas
Försäkringen gäller från och med 1 september 2021
Anmäl din
skada på
08-772 87 95

Försäkrade
Elever vid Riksidrottsgymnasium/idrottsgymnasier som går på
skola som har tecknat gruppavtal om vårdkostnadsförsäkring
för sina elever.
Premie
Första premie ska betalas inom 14 dagar från den dag vi sänt
faktura eller premieavisering. Betalas inte premien i tid säger vi
upp försäkringen, som upphör att gälla 14 dagar efter uppsägningstidpunkten, om inte premien betalas inom denna tid.

Försäkringen innehåller
Vårdkostnader
Med vårdkostnader avses i BAS-försäkringen
• Kostnader för att ställa diagnos såsom ett första läkarbesök,
magnetröntgen eller annan röntgen.
• Kostnader för artroskopiska ingrepp och operationer i knäleden, samt därpå direkt följande läkarvård, sjukhusvård,
läkemedel och behandling som föreskrivits av legitimerad
läkare för att läka skadan eller sjukdomen.
• Sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering ersätts efter
ingrepp i knäled. Ersättning för rehabilitering ersätts med
högst fem tillfällen.
• Idrottspsykologisk konsultation, försäkringen kan lämna ersättning för idrottspsykologisk konsultation med högst fem
besök eller tio timmars konsultation hos psykolog/terapeut.

Kort information om försäkringen
Här beskriver vi kortfattat försäkringen. Vid ett försäkringsfall
gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du kan hämta
på folksam.se.
Observera att försäkringen för din del endast omfattar de
ersättningsmoment som beskrivs i den här informationen. Vi
lämnar ersättning enligt de försäkringsvillkor som gäller det år
försäkringsfallet inträffar. Försäkringsbelopp som utbetalas är
fria från inkomstskatt.
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Prisbasbeloppet (pbb) för 2021 är 47 600 kronor.

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 0771950 950

När gäller försäkringen
Försäkringen gäller dygnet runt och lämnar ersättning vid såväl
olycksfallsskada som vid sjukdom.
Olycksfall
Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada som du drabbas
av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
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.
Psykiska besvär betraktas inte som en kroppsskada.
Sjukdom
Med sjukdom menas en sådan 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.
Tidigare olycksfall/sjukdom
Försäkringen ger inte rätt till ersättning vid olycksfall/sjukdom
som inträffat före det att försäkringen trädde i kraft. Inte heller
för följder av olycksfall/sjukdom som tidigare funnits men som
visar sig först efter att försäkringen trädde i kraft.
Ansvarstid
Ansvarstiden för varje försäkringsfall är ett år räknat från den
dag försäkringsfallet inträffade. Om försäkringen upphör eller
lämnas obetald under försäkringstiden finns ingen ansvarstid.

Second opinion
Second opinion innebär en möjlighet för dig att i speciella fall,
till exempel vid allvarlig diagnos eller behandling få ytterligare
en medicinsk bedömning av oberoende specialist. Folksam
förbehåller sig rätten att avgöra om du har rätt till ersättning för
Second opinion.
Flytta fram operation
Du har möjligheten att flytta fram operation/ingrepp inom
ansvarstiden 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 för kostnader kan på grund av
detta bli kortare.

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

Övrigt
Begränsningar i försäkringens giltighet
• Artroskopiska ingrepp och operationer som rör annan
kroppsdel än knäleden ersätts inte.
• Ersättning lämnas inte för rese- och boendekostnader.
Övriga besvär och behandlingar som inte ersätts:
• förkylning eller liknande och provtagning i samband med
detta (t ex övre luftvägsinfektion, ÖLI)
• allergi- och 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.
Försäkringen gäller med begränsad omfattning vid:
• grov vårdslöshet, missbruk och brottslig handling
• vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion och vissa
terrorhandlingar.
Efterskydd och fortsättningsförsäkring
Rätt till efterskydd och fortsättningsförsäkring finns inte.
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