Olycksfallsförsäkringar för gymnaster
Det finns tre olycksfallsförsäkringar som föreningar anslutna till Gymnastikförbundet kan teckna. Hör med föreningen
vad som gäller just för dig. Nedan ser du en kort beskrivning av försäkringarna. Mer information om försäkringsvillkoren hittar du på www.pensum.se.
VAD RÄKNAS SOM ETT OLYCKSFALL?
Försäkringarna ger ersättning vid olycksfallsskada. Med
det menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas
av genom en plötslig oförutsedd händelse, till exempel
en gymnast som gör sig illa på ett redskap. Försäkringen
gäller för skada som uppstått under deltagande i tävling,
uppvisning eller träning samt vid färd till och från dessa
aktiviteter och aktiviteten ska ha skett i Gymnastikförbundets, eller ansluten förenings regi.
VAD ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som kan ge
ersättning för följande:
• Läkekostnader
• Resekostnader
• Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
• Merkostnader, som till exempel förstörda kläder
• Krisbehandling
• Medicinsk invaliditet
• Dödsfall
BASFÖRSÄKRING
Basförsäkringen gäller vid all gymnastikträning för barn,
ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från
sådana aktiviteter.
Akutersättning
		
Invaliditet 1
Invaliditet 2
		
Dödsfall
Tandskada

Faktisk kostnad,
dock högst 10 000kr
15 prisbasbelopp
30 prisbasbelopp
(> 60 % invaliditet)
1 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp

Försäkringen kostar 7,50 kr per försäkringsår och
per gymnast som är upp till 15 år och 15 kr per
försäkringsår och per gymnast som är 15 år eller äldre.

TRÄNINGSFÖRSÄKRING
Försäkringen är en del av träningslicensen. Den är
obligatorisk för alla gymnaster som utför fria rotationer
runt tväraxeln (oavsett redskap) eller överslag och
kullerbytta på trampett.
Akutersättning
		
Invaliditet 1
Invaliditet 2
		
Dödsfall
Tandskada

Faktisk kostnad,
dock högst 10 000kr
30 prisbasbelopp
60 prisbasbelopp
(> 60 % invaliditet)
1 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp

Träningslicensen kostar 150 kr per gymnast.
TÄVLINGSFÖRSÄKRING
Försäkringen är en del av tävlingslicensen. Den är
obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling
med gymnaster från annan klubb där poängbedömning
sker.
Tävlingslicensen kostar 180 kr per gymnast.
HUR ANMÄLER JAG EN SKADA?
För att anmäla en skada fyller du i en skadeblankett som
du hittar på www.gymnastik.se/forsakringar. Blanketten
ska undertecknas av tränare eller ledare. Undrar du något
om skador kan du ringa till Svedea på 0771–160 199.
Skadeanmälan kan mejlas till Svedea på
skadorforetag@svedea.se alternativt skickas
Svedea
Företagsskador
Box 3489
103 69 STOCKHOLM
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Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.
För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr.

