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   Försäkringsbrev   Sid 1(2) 
 Affär Idrott 

 106 60 Stockholm   Idrottsförsäkring    
Datum    Kundnummer        Avtalssnummer  

2018-11-19   VGB-77144-4   K 64855    

 
 
 

Kundkontakt 

Folksam    Hallands Parasportförbund 
Idrott    Ryttarevägen 18 A 
106 60  Stockholm 

    302 62 Halmstad 
Telefon 0771-950 950 
 
Anmäl skada till Folksam telefon 0771-950 950. 
 

 
Utfärdat på grund av   Nytt villkor, höjt försäkringsbelopp och premiehöjning 
 
Avtal slutet med  Hallands Parasportförbund 

 
Avtalet gäller från och med 2019-01-01 

 
Vem försäkringen gäller för  Aktiva idrottsutövare som ej löst licens och är medlemmar i 

föreningar inom Hallands Parasportförbund. 
 

     

 
  

Årspremie  20 kr per försäkrad 
 

Villkor  Villkor I17  
 
Försäkringens omfattning 

Akutersättning Högst 6% av ett prisbasbelopp 

Tandskadekostnader Högst 60% av ett prisbasbelopp 

Sönderklippta  kläder i samband med vård Högst 0,15 prisbasbelopp 

  

Medicinsk invaliditet  

Vid invaliditetsgrader 1-4% Ersättning lämnas med 1% av 350 000 kr 

Vid invaliditetsgrader 5-74% Ersättningen beräknas på 350 000 kr 

Vid invaliditetsgrader 75% och högre 700 000 kr 

  

Dödsfall  
Engångsbelopp oberoende av dödsorsak 
 
Kristerapi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 000 kr 
 
Högst 10 behandlingstillfällen.  
Vi ersätter även upp till totalt 4 000 kr för skäliga och 
nödvändiga resekostnader samt kostnader för tolk. 
 

  
 

 

http://www.folksam.se/
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NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada enligt försäkringsvillkorens definition som inträffar under: 
 

 deltagande i match, tävling, uppvisning och organiserad träning anordnad av förening tillhörande 
Hallands Parasportförbund, dess distriktsförbund eller förbundet, 

 under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan. 
 
Om match, tävling, uppvisning eller organiserad träning anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) 
gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa. 
 
 
Försäkringen gäller också vid: 

 dödsfall till följd av annan orsak än olycksfallsskada under deltagande i samma verksamhet som 
angivits i punkterna ovan, enligt vad som anges i försäkringsvillkoren under rubriken ”Dödsfall”. 

 
FÖRSÄKRINGSAVTALETS IKRAFTTRÄDANDE 
Försäkringsavtalet träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.  
Det förlängs därefter ett år i sänder om det inte sägs upp av någondera parten minst två månader före 
försäkringsårets utgång. 
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