Folksams Vårdkostnadsförsäkring grupp
via FIRST Insurance
Försäkringsgivare:
Försäkring:
Gruppföreträdare:

Folksam
BAS + Extra
FIRST Insurance

Omfattning






Nödvändiga kostnader för vård inom Sverige och som uppkommer inom ett år från försäkringsfallet.
Med vårdkostnader avses kostnader för läkarvård, magnetröntgen, annan röntgen, sjukhusvård,
läkemedel och behandling som föreskrivits av legitimerad läkare för att läka skada/sjukdom.
Som vårdkostnader räknas också kostnader för artroskopiska ingrepp och operationer.
Rehabilitering för att läka skada/sjukdom, kan ersättas med högst tio tillfällen
Nödvändiga kostnader för resor och logi inom Sverige, lämnas med högst 3 000 kr.

När gäller försäkringen




Dygnet runt – året om – utan självrisk
Vid olycksfallsskada och sjukdom
Försäkringen börjar tidigast gälla från och med dagen premien är betald och registrerad hos Folksam.
Försäkringsbrev skickas via FIRST Insurance när premien är betald.

Vem kan teckna försäkringen:





Idrottare som representerar svensk förening (oavsett nationalitet)
Svenska professionella idrottare med säte i Europa (svensk medborgare)
Försäkringen kan inte tecknas för spelare i lag som har ett kollektivavtal där försäkringen ingår t ex
SHL, allsvenskan och superettan (herrar), damallsvenskan och elitettan.
Elever på RIG/NIU har något fördelaktigare omfattning och bör teckna försäkringen direkt med skolan

Inträdeskrav i övrigt


Förutsättning för inträde i försäkringen är att du är fullt arbetsför (idrott)* och dessförinnan
inte varit arbetsoförmögen (idrott) mer än 14 kalenderdagar i en följd under de senaste 120
kalenderdagarna.
* Med fullt arbetsför (idrott) menas att du deltar ( eller att det medicinska tillståndet är sådant att det hade varit möjligt att
delta) i match eller tävling i den idrott försäkringen är tecknad för.

Begränsningar i omfattning
För följande ingrepp, vård och rehabilitering lämnas ersättning med högst 40 000 kr per skada/ingrepp
o CAM-operation (ljumske/höft) eller liknande.
o Diskbråcksoperation eller liknande ryggoperation
o Operation av nyckelben med platta.

Undantag
Besvär och behandlingar som inte ersätts – övriga undantag se Folksams förköpsinformation och villkor
 Ersättning lämnas inte för hjälpmedel.
 Överträning, utmattningssyndrom, trötthetssyndrom, utbrändhet eller liknande
 Hälsotillstånd pga missbruk, t.ex alkohol, narkotika, läkemedel, spel, mat, doping, mm

Skada/sjukdom



Om du skadas eller blir sjuk kan du ringa Folksam elitidrottsskador, 08-772 87 95.
Eller så kontaktar du vårdgivaren direkt. Bifogat ser du vilka vårdgivare Folksam ofta samarbetar med

Årspremie



Helårspremien är 6000 kr
Försäkringen har huvudförfallodag den 1 december och första premien betalas fram till nästa
förfallodag. Därefter löper premieperioden årsvis. Vid uppsägning återbetalas ev överskottspremie

Kontakta Kenneth Granholm First Insurance, kenneth@firstinsurance.se, för Ansökan och förköpsinformation

