Försäkringsbrev
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Idrott
106 60 Stockholm

Idrottsförsäkring
Datum

Kundnummer

2008-02-26
Kundkontakt
Lena Lindqvist
Folksam
Idrott
106 60 Stockholm

Försäkringsnummer

K 59900

Svenska Cykelförbundet
Idrottens hus
114 73 Stockholm

Telefon 08-772 87 13
Försäkringsförmedlare enligt fullmakt:
Pensum Ab
Anmäl olycksfallsskada till Folksam Idrott på telefonnummer 08-772 87 40.

Avtalet gäller från och med

2008-04-01

Försäkringstagare
Kategori 01

Samtliga medlemmar som löst tävlingslicens för cykel.

Kategori 02

Samtliga ungdomar inom föreningar tillhörande förbundet till och
med den 31 mars det år de fyller 15 år.

Kategori 03

Deltagare med engångslicens.

Kategori 04

Samtliga deltagare i motionsarrangemang på cykel som
sanktionerats av Svenska Cykelförbundet.

Kategori 05

Deltagare i propagandatävlingar och rekryteringsarrangemang
som ej är licensierade.

Ansvarsförsäkring

Samtliga försäkrade i kategori 01-05 omfattas även av
Ansvarsförsäkring om annan försäkring saknas.
Vid ansvarsskada lämnas ersättning enligt villkor C 347:1.
Självrisk 1 500 kronor.

Försäkringsperiod

2008-04-01—2010-03-31

Årspremie
Kategori 01

110 kr per person

Kategori 02

Premiefri

Kategori 03

5 kr per deltagare

Kategori 04

5 kr per deltagare

Kategori 05

5 kr per deltagare

Villkor

Villkor nr I05 som gäller från och med 2005-04-01.

Försäkringens omfattning
Akutersättning
Tandskadekostnader
Sönderklippta kläder i samband med vård
Skadade idrottskläder och glasögon
Medicinsk invaliditet
Vid invaliditetsgrader 1-4%
Vid invaliditetsgrader 5-49%

Högst 6% av ett basbelopp
Högst 1 basbelopp
Högst 0,15 basbelopp
Högst 30% av ett basbelopp

Ersättning lämnas med 1% av 500 000 kr
Ersättningen beräknas på 500 000 kr
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Idrott
106 60 Stockholm

Idrottsförsäkring
Vid invaliditetsgrader 50% och högre

1 000 000 kr

Dödsfall
Engångsbelopp oberoende av dödsorsak

50 000 kr

Krisförsäkring

Högst 10 behandlingar

Försäkringens giltighet
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada varmed anses skada som anges i försäkringsvillkoren under rubriken
”Försäkringens omfattning” som inträffar under:
• deltagande i tävling i cykelsport,
• deltagande i organiserad träning eller av tränare beordrad enskild cykelträning,
• deltagande i motionsarrangemang på cykel,
• under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.
Om tävling eller organiserad träning av tidigare angivet slag äger rum på annan ort än hemorten (även
utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.
Försäkringen gäller också under av tränare beordrad enskild cykelträning inom förening tillhörande Svenska
Cykelförbundet.
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
”Dödsfallsersättning”.
Ansvarsskada – se separat försäkringsbrev.
Premieredovisning
Premien förfaller den 1 april årligen.
Antalsförfrågan skickas ut två månader innan förfallodagen, antalsförfrågan fylls i och skickas till Folksam.
Premien aviseras enligt det antal som är angivet i antalsförfrågan.
Betalas inte premien i rätt tid (enligt anvisningar på premieavi) upphör försäkringen att gälla.
Försäkringsavtalets ikraftträdande
Försäkringsavtalet träder i kraft den 1 april 2008 och gäller till och med den 31 mars 2010.
Det förlängs därefter ett år i sänder om det inte sägs upp av någondera parten minst två månader före
försäkringsårets utgång.
………………………

………………………..

Datum

Datum

………………………………….

…………………………………
Lars-Inge Svensson
Folksam
Affär Idrott

Svenska Cykelförbundet
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