NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME

KORT INFORMATION OM VAD VÅR FÖRSÄKRING GÄLLER FÖR OCH HUR MAN ANMÄLER SKADA

FÖR VEM OCH NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Medlem utövande av ridsport. Medlem/deltagare i anordnad aktivitet/tävling.

VAD TÄCKER VÅR FÖRSÄKRING



Akutersättning
Medicinsk invaliditet




Tandskador
Dödsfall

Se baksida för kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren.

Har du råkat ut för något?
Om det inträffar en skada är det den skadedrabbade eller dess målsman som gör anmälan om
olycksfall till Folksam.
Ring

0771-950 950 eller anmäl din skada på folksam.se

Vid anmälan ska vårt kund eller försäkringsnummer anges
Kundnummer: MHB-37734-1
Försäkringsnummer: KF-5883087-001

Kortfattad beskrivning av
försäkringsvillkoren
Ersättning vid skada lämnas enligt fullständiga
villkoret L304.

Akutersättning
Ersättningen är avsedd att till viss del betala
kostnader för läkarvård, behandling, mediciner och
resor. Under de första 12 månaderna efter
skadetillfället betalas schablonersättning enligt
något av följande:
1.

Engångsersättning med 1 procent av ett
prisbasbelopp om skadan medfört vård hos
läkare.

2.

Engångsersättning med 2 procent av ett
prisbasbelopp om skadan antingen leder till
sjukskrivning i minst 8 dagar i en följd eller
kräver ytterligare två läkarbesök inom 30 dagar
från första läkarbesöket.

3.

Engångsersättning med 6 procent av ett
prisbasbelopp om skadan leder till sjukskrivning
i minst 30 dagar i en följd.

Om du inte fått ersättning med det högsta beloppet
6 procent, kan vi betala behandlingskostnader för
till exempel sjukgymnastik.
Om skadan efter 12 månader från skadetillfället
kräver fortsatt läkarvård/behandling betalar vi den
faktiska kostnaden för behandlingen.
Ersättning lämnas med sammanlagt högst
6 procent av ett prisbasbelopp per 12
månadersperiod och i längst 5 år från skadetillfället.

Tandskador
Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig
behandling av tand eller tandprotes som skadas i
munnen. För att kostnaderna ska kunna ersättas
måste de ha uppkommit inom fem år från
skadetillfället.
Kostnaderna måste vara godkända av Folksam
innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandling
av skadan uppskjutas kan även den ersättas
om den försäkrade inte fyllt 25 år.

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där
det efter den akuta sjuktiden finns sådan bestående
nedsättning av kroppsfunktionen, som fastställs
oberoende av den försäkrades yrke och
arbetsförhållanden eller fritidsintressen.
Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna
fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även
förlust av inre organ.
Rätt till ersättning föreligger när
invaliditetstillståndet inträtt och den framtida
medicinska invaliditeten fastställts, dock tidigast
två år efter skadetillfället.
Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet gäller
före fyllda 50 år. Därefter minskas
försäkringsbeloppet med fem procentenheter för
varje år fram till 65 års ålder. Därefter sker ingen
ytterligare minskning.
Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven
i procent. Vid invaliditetsgrader som understiger
5 procent lämnas ersättning som motsvarar 1
procent av försäkringsbeloppet.

Dödsfall
Om den försäkrade avlider på grund av
olycksfallsskada, utbetalas ersättning som
begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som
fastställs för varje år enligt lagen om allmän
försäkring.

