
 

Korttidsförsäkring K96  
Idrottsreseförsäkring 
Gäller från och med 2018-01-01 

 

Reseförsäkring för idrottsgrupper, föreningsgrupper och övriga grupper med  

försäkringsengagemang i Folksam vid resa utomlands. 

Gäller för personer som angivits i namnförteckning till Folksam. 

 

 
Försäkringen gäller för olycksfallsskada och akut 

sjukdom som inträffar utomlands under den tid som 

angivits i försäkringsbrevet. 

 

Vid akut sjukdom gäller försäkringen även för kost-

nader för fortsatt vård i Sverige. Vid olycksfalls-

skada gäller försäkringen endast för kostnader vid 

vård utomlands.  

 

Verksamheter som inte kan försäkras 
Försäkringen kan inte tecknas för akrobatik, bob- 

och rodel, bungy-jump, drakflygning, fallskärms-

hoppning, flygsport, hängflygning, trampets- eller 

trampolinhopp, österländsk kampsport eller för id-

rotter som ingår i Svemo. 

 

Vad menas med olycksfallsskada? 
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som 

den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd 

plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas 

inte som kroppsskada. 

Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring 

kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse 

vid  

 total hälseneruptur (helt avsliten hälsena) 

 ledbandsruptur i fotled eller knä (till exem-

pel avslitet korsband) 

 fraktur (dock inte stressfraktur) 

 solsting, värmeslag och förfrysning.  

 

Sjukdom 
Vilket innebär en avvikelse från normalt hälsotill-

stånd som kräver sjukvård och som inte är att be-

trakta som olycksfallsskada enligt ovan. 

 

När gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller under den resa som föreningen 

anger i ansökan och för resor till och från aktivite-

ten/idrotten.  

 

Kortfattad beskrivning av  

försäkringsvillkoren 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av försäk-

ringsvillkoren. Ersättning vid skada lämnas enligt 

fullständiga villkoret K96:2, det kan du få från 

Folksam.  

Ersättningsmoment 
Läkekostnader under utlandsvistelsen 
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kost-

nader för läkarvård, behandling som läkare före-

skriver, sjukhusvård, akuta hjälpmedel och lokala 

resor för vård och behandling under vistelsen utom-

lands. 

Vid lokala resor ska billigast möjliga färdsätt, med 

hänsyn till hälsotillståndet användas. 

 

Merkostnad för kost och logi 
Om olycksfallet eller sjukdomen – enligt intyg från 

läkare på orten – medför ändring av boendeform el-

ler en förlängning av tiden för uppehållet på viss 

ort, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga 

merkostnader för kost och logi. Ersättning lämnas 

under längst 60 dagar från första läkarbesöket.  

 

Ersättning lämnas också – om så varit nödvändigt 

enligt intyg från läkare på orten – för ansvarig le-

dare och för den försäkrades på utlandsresan med-

följande familjemedlemmar. 
 

Tandbehandlingskostnader 
Vid akuta tandbesvär (oberoende av orsaken) läm-

nas ersättning för nödvändig provisorisk behand-

ling, som nödvändiggjorts under vistelsen utom-

lands. 

 

Merkostnad för hemresa 
Ersättning lämnas för på grund av skadan eller sjuk-

domen nödvändiga och skäliga kostnader för hem-

resa till Sverige om den försäkrade inte kan åter-

vända på det sätt som planerats. Färdsättet ska vara 

föreskrivet av SOS International, Falck eller Folk-

sam. Merkostnad för försäkrad medresenärs hem-

resa ersätts också. 

 

Kostnader för hemtransport från utlandet 

av avliden för begravning 
Vid dödsfall betalar Folksam kostnaden för trans-

port av den avlidne till hemorten i Sverige. 

 

 

  



 

 
 

Premieuppgifter för Folksams gruppreseförsäkring vid utlandsresa K 96 (korttid) 

 

Premie per försäkrad: 

Inom Europa och medelhavsländerna utanför Europa 

Högst 5 dagar Högst 10 dagar Högst 17 dagar Högst 30 dagar 

55 kr 70 kr 115 kr 200 kr 

    

 

Minimipremie (oavsett antal försäkrade) 

550 kr 700 kr 1 150 kr 2 000 kr 
 

Övriga länder 

Högst 5 dagar Högst 10 dagar Högst 17 dagar Högst 30 dagar 

85 kr 132 kr 212 kr 380 kr 

    

 

Minimipremie (oavsett antalet försäkrade) 

850 kr 1 320 kr 2 120 kr 3 800 kr 

 

Betalning 
Försäkringen träder i kraft under förutsättning att Folksam godkänner anmälan och att premien 

är betald enligt förfallodagen som anges på fakturan. 

 

Teckna försäkring 
För att teckna denna försäkring ska anmälan om Idrottsresa utomlands fyllas i. 

Anmälan finns på www.folksam.se under rubriken Idrottsresa utomlands. 

Om du inte har tillgång till www.folksam.se ta kontakt med oss så sänder vi material till dig. 

 

Med vänlig hälsning 

Folksam  

Idrott  

 

 
Vid frågor om försäkringen ring Folksam Idrott  0771-950 950   

E-post folksam.sport@folksam.se 
 

Vid skada ring Folksam telefon 08-772 87 95 
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