
Gäller både vid tävling  
och träning
Försäkringen gäller för olycksfallsska-
dor som inträffar när medlemen deltar 
i tävling, match,  organiserad träning i 
simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, 
masters samt prova-på verksamhet eller 
simskola anordnad av Svenska Sim-
förbundet, dess distriktsförbund eller 
förening. Den gäller också under direkt 
färd till och från dessa aktiviteter. Om en 
aktivitet sker på annan ort än hemorten 
(även utomlands), gäller försäkringen 
också under resor och vistelse i samband 
med denna.

Försäkrade
Alla licensierade medlemmar från och 
med det kalenderår de fyller 16 år, samt 
alla olicensierade ungdomar till och med 
det kalenderår de fyller 15 år. Deltagare 
i simskola (inklusive babysim, minisim, 
simlekskola). Medlemmar/motionssim-
mare i simförening som fyllt 16 år och 
som enligt förbundets bestämmelser inte 
behöver ha licens. ovanstående gäller för 
samtliga som tillhör en simförening till-
hörande Svenska simförbundet.

Försäkringsnummer
K 64670 

Ersättningar 

Akutersättning  upp till 6 procent av  
 ett prisbasbelopp 

Tandskadekostnader  upp till 60 procent av  
 ett prisbasbelopp 

Sönderklippta kläder  upp till 15 procent av 
i samband med vård  ett prisbasbelopp 

Skadade idrottskläder  upp till  30 procent 
av och glasögon  av ett prisbasbelopp 
(självrisk 3 procent av ett prisbasbelopp)  

Medicinsk invaliditet 
– invaliditetsgrad 1–4 procent 3 000 kr  
– invaliditetsgrad 5–74 procent ersättning  
 beräknas på 300 000 kr  
–  invaliditetsgrad 75 procent och högre 
 beräknas på 600 000 kr 

Dödsfall 30 000 kr

Krisförsäkring upp till 10 behand- 
 lingstillfällen

Basbeloppet år 2014 är 44 400 kronor.

Olycksfall – inte förslitningar
Försäkringen ersätter olycksfallsskador 
och inte skador som är orsakade av ex-
empelvis förslitning, överbelastning eller 
överansträngning, även om besvären in-
funnit sig under idrottsutövning.

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 för-
eningen ha tecknat en särskild idrottsrese-

försäkring, en så kallad K96. Tänk på att 
vid resa inom EU krävs att resenären har 
med sig det europeiska sjukförsäkrings-
kortet som beställs på försäkringskassans 
hemsida www.fk.se/utomlands

Ledare och utländska sim-
mare
Ledare och funktionärer är olycksfalls-
försäkrade genom RF:s Grundförsäkring 
(K 62510). Vid resa utomlands gäller den 
även vid akut sjukdom. Utländska sim-
mare som representerar svensk förening 
är försäkrade på samma sätt som svenska 
simmare. 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 försäk-
ring för dessa som ger kostnadstäckning 
vid såväl olycksfall som akut sjukdom, 
dygnet runt, upp till 300 000 kronor per 
skada.

Giltighetstid 
Licensierade är försäkrade under den 
tid licensen är giltig. För övriga gäller 
försäkringen under perioden 1 januari - 31 
december.
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Du som älskar simning vet säkert att det är lätt att råka ut för ett 
olycksfall. Alla medlemmar i en simförening som har avtal med 
Svenska Simförbundet har en olycksfallsförsäkring som gäller 
både vid träning, tävling och även på vägen dit och hem. Den 
gäller dessutom när ni åker på läger.

Försäkringsinformation
Svenska Simförbundet

1 januari 2014

i samarbete med Folksam

För dig som enskild simmare är försäkringsskyddet i förbundets försäkring  
begränsat i vissa avseenden. Vi i Folksam rekommenderar dig att ha  
ytterligare försäkringar som gäller alltid, inte bara när du idrottar. Kontakta 
oss så hjälper vi dig att bli bra försäkrad. Ring 0771-950 950.



Försäkringsvillkoren i korthet
För försäkringarna gäller vad som  
anges i försäkringsavtal mellan Svenska 
Simförbundet och Folksam, i dess försäk-
ringsvillkor, i försäkringsavtalslagen och 
allmän svensk lag i övrigt. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av försäkrings-
villkoren. Fullständiga försäkringsvillkor 
översändes på begäran.

Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar ersättning vid 
olycksfallsskada.

Begreppet olycksfallsskada
Med olycksfallsskada menas en kropps-
skada 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 lämnas 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. Akutersätt-
ningens storlek baseras på skadans diag-
nos. Ersättningen utbetalas under förut-
sättning att olycksfallsskadan medfört 
kostnad för vård hos legimiterad läkare 
som uppkommit inom fem år från skade-
dagen. Endast ett originalkvitto från det 
första läkarbesöket behöver insändas. 
Högsta ersättning per skada är 6 procent 
av ett prisbasbelopp.

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

Sönderklippta kläder  
i samband med vård
Ersättning lämnas för kläder som sjuk-
vårdspersonal klippt sönder i samband 
med omhändertagande. Högsta ersätt-
ning per skada är 15 procent av ett pris-
basbelopp.

Skadade idrottskläder och glasögon
Om olycksfallsskadan krävt vård hos legi-
timerad läkare kan ersättning lämnas för 
skadade idrottskläder (dock inte idrotts-
skor) och glasögon som den försäkrade 
burit vid olyckfallsskadan. Ersättning 
lämnas för kostnader som överstiger 
tre procent av prisbasbeloppet . Högsta 
ersättning per skada är  30 procent av ett 
prisbasbelopp.

Medicinsk invaliditet
Ersättning lämnas då det efter olycksfalls-
skada finns bestående nedsättning av 
kroppsfunktionen, medicinsk invaliditet. 
Vid invaliditetsgrader lägre än fem pro-
cent lämnas ersättning med en procent av 
försäkringsbeloppet. Vid invaliditetsgra-
der 5–74 procent lämnas ersättning med 
så stor del av försäkringsbeloppet som 
motsvarar invaliditetsgraden angiven i 
procent. Vid invaliditetsgrader 75 procent 
eller högre höjs försäkringsbeloppet till 
200 procent. Ersättning lämnas med så 
stor del av försäkringsbeloppet som sva-
rar mot invaliditetsgraden angiven i pro-
cent.  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 försäk-
rades ålder), men också vid plötslig död 
till följd av annan orsak än olycksfalls-
skada (då den försäkrade inte fyllt 70 år).

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

Ersättning och utbetalning
Prisbasbeloppet fastställs av regeringen 
varje år. Försäkringsbelopp som utbeta-
las är fria från inkomstskatt.

Behandling av  
personuppgifter
Det är Folksam ömsesidig sakförsäkring 
som är ansvarig för att dina personupp-
gifter behandlas i enlighet med lag, gäl-
lande försäkringsavtal och i övrigt enligt 
god sed. Hör av dig om du upptäcker 
felaktigheter i registrerade uppgifter. 
För utdrag ur Folksams register skriver 
du till: Registerutdrag, Folksam, 
106 60 Stockholm.

Här finns vi
Folksam Idrott Kundservice,  
106 60 Stockholm
Telefon 0771-960 960
Telefax 08-772 87 35
folksam.sport@folksam.se

Anmäl din  skada på  0771-960 960

Detta är en kortfattad version. Vid skada gäller de fullständiga villkoren  
som du kan hämta på folksam.se


