
 

 

 

Försäkring för Viss verksamhet  

K 64742  
Gäller från och med 2021-01-01 

 
 

Vem kan teckna försäkringen 
Försäkringen tecknas för deltagare i olika 

riskfyllda verksamheter som föreningar eller 

liknande anordnar. Exempel på riskfylld 

verksamhet är forspaddling, bergsklättring och 

fallskärmshoppning. Försäkringen kan även 

tecknas av behandlingshem eller liknande för 

boende/inskrivna under behandlingstid. 

 

När gäller försäkringen 
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som 

inträffar under deltagande i den verksamhet 

som försäkringen är tecknad för samt under 

resa till/från verksamhet. 

 

Begreppet olycksfallsskada 
Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada 

som du drabbas av genom en oförutsedd 

plötslig yttre händelse. Till exempel psykiska 

besvär betraktas inte som en kroppsskada. 

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. 

 

Ersättningsmoment   
Olycksfallsersättning 

1 000 kr 

 

Akutersättning 

1 000 kr vid minst 8 dagars akut sjuktid se 

information   

 

Tandskadekostnader 

Nödvändiga kostnader 
 

Medicinsk invaliditet 

Beräknas på 15 prisbasbelopp 

 

HIV och Hepatit  

Engångsbelopp 1 prisbasbelopp 

 

Kristerapi 

Högst 10 tillfällen 

 

Dödsfalls vid olycksfallsskada 

1 prisbasbelopp 

 

 
Premie  
Antal    Premie/år 

            1-25 st       2 070 kr 

          26-50 st       3 140 kr 

          51-75 st      4 400 kr 

        76-100 st      5 600 kr 

      101-200 st     10 245 kr 

      201-300 st     14 910 kr 

      301-400 st     19 630 kr 

      401-500 st     22 070 kr 

      501-600 st     28 870 kr 

      601-700 st     33 465 kr 

      701-800 st     38 740 kr 

      801-900 st     42 470 kr 

   901-1 000 st    46 870 kr 

1 001-2 000 st    93 115 kr 

2 001-3 000 st   137 720 kr 

3 001-4 000 st   181 200 kr 

4 001-5 000 st   220 220 kr 
Om antalet överstiger 5 000 kontakta Folksam för 

premieuppgift. 

 

Betalning 
Försäkringen träder i kraft under förutsättning 

att Folksam godkänner ansökan och att premien 

betalas innan sista inbetalningsdagen som anges 

på fakturan.  
 

Första premiebetalningen gäller till och med 31 december. 
Därefter sker ny avisering automatiskt inför förfallodagen 

1 januari årligen. 

 

 
Teckna försäkring 
Du behöver en ansökan som ska fyllas i och 

skickas in till oss. 
 

Här finns vi 
Folksam Idrott 

106 60 Stockholm 

Telefon 0771-950 950 

folksam.sport@folksam.se 



 

 

 

 
 
Kortfattad beskrivning av 
försäkringsvillkoren 
Ersättning vid skada lämnas enligt fullständiga 

villkoret L304.  

 

Olycksfallsersättning  
• De tolv första månaderna från skadetillfället  

Om olycksfallsskadan medför att den 

försäkrade behöver vård hos legitimerad 

läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut, 

lämnar vi en så kallad schablonersättning på 

1 000 kronor. Den är avsedd att till viss del 

täcka extra kostnader för vården, till 

exempel läkarvård, läkemedel, hjälpmedel 

samt resor till och från vård och behandling. 

• Efter tolv månader  
Den försäkrade kan också få ersättning för 

vårdkostnader om han/hon behöver 

läkarvård när det har gått mer än ett år från 

olycksfallet. Det kan till exempel vara 

läkarvård, läkemedel, behandling, 

hjälpmedel samt resor till och från vård och 

behandling. Kostnaderna ska grunda sig på 

den vård som läkaren har ordinerat för 

skadans läkning.  

• Den försäkrade kan dessutom få sammanlagt 

upp till 1 000 kronor per år för 

resekostnader i upp till fem år efter 

olycksfallet.  

 

Akutersättning 
Om en olycksfallsskada leder till läkarvård och 

minst 8 dagars akut sjuktid i följd, får den 

försäkrade 1 000 kronor i ersättning. Om det 

därefter behövs vård i 7 dagar till, ersätter vi 

med ytterligare 1 000 kronor. En försäkrad som 

är yngre än 65 år, får dessutom 1 000 kronor 

om han/hon vårdas i ytterligare minst 15 dagar. 

Därefter 33 kr/dag från dag 31 i upp till 150 

dagar. 

 

Tandskador 
Vi lämnar ersättning för nödvändiga 

behandlingskostnader som uppkommer inom 

fem år från dagen då du skadade dig. 

Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan 

du påbörjar behandlingen. Om 

slutbehandlingen måste skjutas upp mer än fem 

år från skadetillfället ersätts också denna om vi 

har godkänt behandlingen inom fem år från 

dagen då du skadade dig.   

 

 
HIV och hepatit 
Om du drabbas av något av nedanstående som 

en direkt följd av olycksfallsskada under 

försäkringstiden kan ersättning även lämnas 

med ett engångsbelopp.  

• HIV-virus (ICD B20-B24) 

• Hepatit (ICD B16-B18) 

Olycksfallsskadan måste ha inträffat under 

försäkringens giltighetstid. Rätt till ersättning 

uppkommer när diagnosen är fastställd av 

specialistläkare i Sverige. Diagnosen ska ha 

fastställts inom fem år från det att olycksfalls-

skadan inträffade. Samband mellan smittan och 

olycksfallsskadan ska anses föreligga om det är 

klart mer sannolikt än att samband inte 

föreligger. 

Medicinsk invaliditet 
Beräknas på 15 prisbasbelopp. 

 

Kristerapi 
Om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa 

som en direkt följd av en skada som är 

ersättningsbar i denna försäkring, kan han/hon 

få kristerapi i form av tio behandlingar hos en 

terapeut eller psykolog som vi anvisar. 

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, 

utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och 

avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi 

ersätter också skäliga och nödvändiga 

resekostnader till och från behandlingarna med 

upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för 

tolk.  

Dödsfall 
Om den försäkrade avlider till följd av en 

olycksfallsskada, betalar vi ut en ersättning till 

dödsboet i form av begravningshjälp.  

Prisbasbelopp 
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som 

fastställs för varje år enligt lagen om allmän 

försäkring. 
 

Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kr. 


