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Vad försäkringen ersätter – och inte
Översiktlig information. Fullständiga villkor hittar du på svenskasjo.se/for-batklubbar

För vem var och när gäller försäkringen?
Olycksfallsförsäkring 10 Prisbasbelopp (1 prisbasbelopp 2021 = 47 600 kr) för försäkrad klubbs medlemmar
som betalt medlemsavgift. Gäller inom klubbens områden inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde
som används för träning och tävling, samt för medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan
plats, gäller ej vid deltagande i tävling på annan plats. Försäkringen gäller även för 1 medhjälpare i samband
med sjö- och torrsättning.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringens grundskydd ger ersättning för följande:

 NEDSATT FUNKTIONSFÖRMÅGA
Försäkringen lämnar ersättning för en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska funktionsförmågan, så 
kallad medicinsk invaliditet. Försäkringen gäller vid olycksfall och ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp
gruppen har valt samt hur stor invaliditetsgrad skadan har medfört. Den kan vara mellan 1 och 100 %.
Vid invaliditetsgrader från 50 % beräknas ersättningen på dubbla försäkringsbeloppet. Försäkringsbolaget gör 
 bedömningen tillsammans med en medicinsk rådgivare. Om den skadades funktionsförmåga försämras ytterligare 
finns viss rätt till omprövning, för barn under 18 år före 30-årsdagen och för vuxna senast inom 10 år från olycksfallet.

Försäkringsbeloppet är 10 Prisbasbelopp, dvs 476 000 kr.

Försäkringen ersätter
 ■ Nedsatt funktionsförmåga som uppstår inom 3 år från olycksfallet.
 ■ Bestående värk.
 ■ Förlust av inre organ och sinnesfunktion.

Försäkringen ersätter inte
 ■ Medicinsk invaliditet vid sjukdom.

 ÄRR
Försäkringen lämnar ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring orsakad av en olycksfallsskada
som krävt läkarbehandling. Bedömningen görs tidigast 1 år från skadan.

Försäkringen ersätter
 ■ Ärr eller annan utseendemässig förändring
 ■ enligt försäkringsbolagets ersättningstabell.

Försäkringen ersätter inte
 ■ Ärr eller annan utseendemässig förändring som inte krävt läkarbehandling.
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 LÄKE-, TANDSKADE- OCH RESEKOSTNADER
Försäkringen ersätter kostnader för läkarbehandling och tandvård till följd av ett olycksfall, i som längst 5 år
efter skadan. Dessutom kan ersättning lämnas för resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen.

Försäkringen ersätter
 ■ Egenavgiften för exempelvis ett akut läkarbesök eller en taxiresa till sjukhuset mot uppvisande av kvitto.
 ■ Nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tandläkare som är ansluten till allmän försäkring i Sverige.
 ■ Nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av behörig läkare.

Försäkringen ersätter inte
 ■ Tandskadekostnader som orsakas av tuggning eller bitning.
 ■ Uppskjuten tandvård, tandimplantat eller annan tandbehandling utan godkännande av försäkringsbolaget.
 ■ Kostnader för privat vård.

 MERKOSTNADER
Vid skada som krävt läkarbehandling kan ersättning lämnas för merkostnader under den akuta behandlingstiden.
Det kan t ex vara kläder eller glasögon som skadats vid olycksfallet.

Försäkringen ersätter
 ■ Nödvändiga och skäliga merkostnader under den akuta behandlingstiden, upp till 120 000 kr.
 ■ Kläder, glasögon, hörapparat och andra handikapphjälpmedel som skadats i samband med olycksfallet, upp till 

25 000 kr.

Försäkringen ersätter inte
 ■ Förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förluster.

 HJÄLPMEDELSKOSTNADER
Om gruppmedlemmen efter den akuta behandlingstiden fortfarande har nedsatt funktionsförmåga kan ersättning 
lämnas för kostnader för hjälpmedel. Kostnaderna ska på förhand godkännas av försäkringsbolaget.

Försäkringen ersätter
 ■ Hjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett fastställt invaliditetstillstånd,  

upp till 80 000 kr.

Försäkringen ersätter inte
 ■ Kostnader som uppstår mer än 5 år från skadetillfället.

 DÖDSFALLSERSÄTTNING
Om gruppmedlemmen avlider betalas ett dödsfallsbelopp ut till den försäkrades dödsbo. Om inte särskilt förmåns-
tagarförordnande har anmälts till försäkringsbolaget. Särskilt förmånstagarförordnande kan göras från 18 års ålder, 
kontakta Svenska Sjö för särskild blankett.

Försäkringen ersätter
 ■ Dödsfall inom 3 år från olycksfallsskadan under verksamhetstid, med 50 000 kr.

Försäkringen ersätter inte
 ■ Dödsfall på grund av annan olycksfallsskada senare än 3 år från olycksfallet.
 ■ Dödsfall av annan orsak än olycksfallskada efter 18 års ålder.
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 KRISTERAPI
Efter en traumatisk upplevelse som en svår olycka eller en nära anhörigs död, kan gruppmedlemmen drabbas av kris-
reaktion och behöva träffa en psykolog. Försäkringsbolaget ser till att han/hon kommer till rätt person och bekostar 
behandlingen.

Försäkringen ersätter
 ■ Upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, anvisad av försäkringsbolaget,  

när orsaken är något av följande:
– ersättningsbar olycksfallsskada.
– nära anhörigs död.
– överfall, hot, rån eller våldtäkt som har polis- anmälts.
– krishändelse i skolmiljö.
– brand, explosion, inbrott i egen bostad.

Försäkringen ersätter inte
 ■ Kristillstånd orsakat av en familjemedlem.
 ■ Korttidsterapi senare än 1 år från skadehändelsen.

 ERSÄTTNING VID SJUKHUSVÅRD UPP TILL 18 ÅR
Om barnet blir inskrivet på sjukhus till följd av en olycksfallsskada, lämnas ersättning om skadan medfört
sjukhusvård under längre tid än 3 dagar. Med sjukhusvård avses här att barnet är inskrivet för vård. Ersättning
utbetalas till vårdnadshavare.

Försäkringen ersätter
 ■ 100 kr/dag om olycksfallsskadan medfört sjukhusvård längre tid än 3 dagar före den försäkrade fyllt 18 år.
 ■ Ersättning lämnas i högst 90 dagar.

Försäkringen ersätter inte
 ■ Sjukhusvård vid olycksfallsskada som inträffar efter det att den försäkrade fyllt 18 år.

010-490 49 00
dygnet runt

Vid frågor eller skada:
Kontakta Svenska Sjö på 

010-490 49 00
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Vad är ett olycksfall?
Ett olycksfall är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre
händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen. Ett olycksfall är inte en kroppsskada till följd av exempelvis 
överansträngning eller förslitning. Inte heller smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne. Olycksfalls-
begreppet förklaras i sin helhet i försäkringsvillkoret.


