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I detta dokument finns information om de försäkringar som ingår för de som spelar handboll i HP 

Warta. 

Olycksfallsförsäkring för dig som spelar handboll: 

• Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Handbollförbundet är försäkrad genom 

Gjensidige i samband med träning eller match samt under resor till och från dessa aktiviteter. 

Det gäller också dig som provar på sporten i någon av förbundets handbollsskolor. 

Läs mer på https://www.gjensidige.se/foretag/partners/handbollforbundet 

Aktiv vård - ring för rådgivning och behandling: 

• Har du besvär eller symtom på grund av ditt idrottsutövande eller har drabbats av en skada 

vill vi att du snabbt ska komma tillbaka till handbollen. Därför ingår en tjänst i försäkringen, 

som vi kallar Aktiv vård. Det är en telefonservice dit du kan ringa vid skada eller symptom och 

få gratis rådgivning och vård av legitimerade fysioterapeuter. 

• Om det bedöms att du behöver personlig behandling kan du i nästa steg få hjälp av 

fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. 

• Aktiv vård, telefon: 08-506 08 879 

• Öppet vardagar: 08:00-17:00. 

Vad som ingår i försäkringen (från Gjensidige): 

• Aktiv vård – rådgivning och behandling 

Kostnadsfria samtal och rådgivning av legitimerad fysioterapeut vid handbollsrelaterad skada 

eller symtom. Om det bedöms att du behöver personlig behandling kan du i nästa steg få 

hjälp av fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Självrisk 200kr/bokat besök (max 3 besök). 

Om behov föreligger efter 3 behandlingar hos sjukgymnast/ fysioterapeut kan behandlingen 

kompletteras med högst två läkarbesök och en magnetröntgen efter läkarens bedömning och 

remiss. 

• Akutvårdsersättning 

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader när du på grund av en 

skada besöker läkare akut. Den högsta ersättningen är 500 kronor. 

• Tandskadekostnader 

Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnader som du får på grund av skadan 

inom fem år från den dagen skadan hände. Ersättningen är som mest 60% av årets 

prisbasbelopp (Pbb). Du betalar ingen självrisk. 

• Skadade kläder och idrottsutrustning 

Om dina kläder och utrustning har gått sönder i samband med skadan lämnas ersättning om 

högst 30% av Pbb. 

• Sönderklippta kläder i samband med vård 

Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för idrottsutrustning och kläder som 

sjukvårdspersonal varit tvungen att klippt sönder. Ersättning lämnas med högst 15% av Pbb. 

https://www.gjensidige.se/foretag/partners/handbollforbundet


 
• Kristerapi 

Drabbas du av psykisk ohälsa som följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, 

är du berättigad till kristerapi i form av högst tio behandlingar. Du behöver inte betala någon 

självrisk. 

• Medicinsk invaliditet 

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk 

invaliditet). 

 

Vid invaliditetsgrader om 10-74% lämnas ersättning med den del av försäkringsbeloppet 400 

000 kr) som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent. Vid invaliditetsgrader om 75% 

eller högre lämnar vi ersättning med dubbelt försäkringsbelopp, dvs 800 000 kr. Ingen 

självrisk. 

• Dödsfall 

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada eller akut sjukdom för 

försäkrad som inte fyllt 70 år. Ersättningen betalas ut till dödsboet. 

 

 

För ideella ledare, domare, funktionärer och förtroendevalda 

• I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder Folksam sin Föreningsförsäkring Bas som 

utan kostnad täcker föreningens grundbehov - eftersom försäkringen betalas av RF. 

• Olycksfallsförsäkring och kristerapi ingår i denna Bas-försäkring. 

o Försäkringen omfattar ideella* ledare, tränare, funktionärer, förtroendevalda och 

domare, som under ideella* uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller 

råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse. 

o Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och 

behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se 

fullständiga villkoren. 

o Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos 

legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett 

idrottsreseskydd för resa utanför Sverige. 

 

*Med ideell avses att individen högst får ha en ersättning eller arvode motsvarande 

ett halvt basbelopp/år för sina insatser eller uppdrag från samma uppdragsgivare 

eller förening. 

 

Läs mer på https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-

riksidrottsforbundet/foreningsforsakring-bas 

 

Fler dokument: 

• Försäkringsomfattning 

• Villkor 

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet/foreningsforsakring-bas
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