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Till föreningar som tänker försäkra en aktiv
genom
Svenska Friidrottsförbundet
Friidrottsförbundet

Vårdkostnadsförsäkring K 64900-7271
Tecknar föreningen vårdkostnadsförsäkringen via Svenska Friidrottsförbundet gäller
följande specialavtal.
Försäkringen gäller under perioden 2017-11-01—2018-10-31 eller från den dagen
föreningen tecknade försäkringen till och med 2018-10-31.
Vårdkostnadsförsäkringen gäller dygnet runt vid såväl olycksfallsskada som sjukdom.
Hur gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller även vid icke offentligt finansierad vård, det vill säga
privatvård hos idrottsspecialist inom Norden.
 När en aktiv tagits in som ny i gruppen kan hen som är skadad eller nyligen varit
skadad få vänta till dess att hen varit skadefri i 4 månader innan hen berättigas
inträde i försäkringen. I övrigt finns ingen särskild hälsoprövning.
 Försäkringen gäller utan självrisk.
 Ansvarstiden är 18 månader under avtalstiden
1 november 2017 – 31 oktober 2018
 I försäkringen ingår rehabilitering av skada. Ersättning lämnas för högst 10
gånger.
 Försäkringen gäller inte för skador/sjukdomar som inträffat innan inträdet i
försäkringen.
 Förnyelse av försäkringen sker inte automatiskt utan behöver göras om inför
varje ny avtalsperiod till Svenska Friidrottsförbundet per mail till:
anna.jonsson@friidrott.se
 Priset för perioden 1 november 2017 – 31 oktober 2018 är 5 200 kr.
Ordinarie pris är 7 770 kr om föreningen tecknar den direkt genom Folksam.
Hur gör du om du blir skadad eller sjuk?
Kontakta den klinik du vill bli vårdad hos. Läkaren du besöker tar kontakt med Folksam.
Det finns mer information om försäkringen på
http://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/elitidrottsforsakring
Folksam tar ställning till om kostnaden för den behandling som planeras är ersättningsbar
och svarar vårdgivaren. Om ingrepp måste göras så akut att det inte är möjligt att vänta
på Folksams besked, kontaktas Folksam snarast därefter.
Faktura för godkänt läkarbesök/operation skickas direkt från vårdgivaren till Folksam.
Övriga ersättningsbara utlägg för tillexempel medicin eller resor betalar varje aktiv först
själv och sedan kontaktar hen Folksam Idrott för reglering.
Om ni har frågor om en skada kan föreningen kontakta våra skadereglerare på Folksam
Elitidrottsskador telefon 08-772 8795.
Lycka till i din elitsatsning!
Med vänlig hälsning
Folksam
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