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Försäkringsvillkor per januari, 2020
– försäkringsbevis och försäkringsvillkor
– försäkringsavtalslagen
– den övriga lagstiftningen
Texten i försäkringsbeviset gäller framför försäkringsvillkoren. Försäkringsbeviset och försäkringsvillkoren gäller
framför lagbestämmelser som kan frångås.
Innehållstabell
1. Vem försäkringen gäller för
- Se försäkringsbevis
2. Var försäkringen gäller
- Se försäkringsbevis
3. När försäkringen gäller
- Se försäkringsbevis
4. Vad försäkringen omfattar
- Se försäkringsbevis
5. Skadereglering och skadeanmälan
5.1 Dödsfall
5.2 Invaliditet
5.3 Behandlingsutgifter
5.4 Sammansatta symptom
5.5 Belastningsskador
5.6 Skadereglering och preskription
6. Undantag och begränsningar av vad försäkringen täcker
6.1 Vad försäkringen inte täcker
6.2 Sjukliga tillstånd eller sjuklig disposition eller skada
6.3 Skada påverkad av sjukdom eller tillstånd
6.4 Skada vid terrorhandlingar
7. Bestämmelser om försäkringsavtalet
7.1 Följderna av att ge felaktig information
7.2 Följderna av bedrägeri
7.3 Uppsåt och grov oaktsamhet
7.4 Förnyelse av försäkringen och uppsägningstid
7.5 Företagets rätt att säga upp försäkringsvillkoren
7.6 Hälsodeklaration
7.7 Företagets rätt att ändra premie och villkor
7.8 Premieberäkning när försäkringen upphör under försäkringstiden
8. Säkerhetsföreskrifter
9. Hjälp i klagomålsärenden
10. Tillämplig lag och valuta
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11. Särskild risk
11.1 Fritidsaktiviteter eller sport
11.2 Militärtjänst
11.3 Krigsrisk
11.4 Atomkärnreaktioner
11.5 Jordbävning eller vulkanutbrott
12. Särvillkor
Särvillkor 1 – Franchise vid invaliditetsförsäkring.
Särvillkor 2 – Ansvarsförsäkring
Särvillkor 3 – Reseförsäkring med säkerhetsföreskrifter och ersättningsregler
Särvillkor 4 – Hemresa – medicinsk evakuering med säkerhetsföreskrifter och ersättningsregler
13. Definitioner
14. Försäkringsgivare;
Lloyd’s Insurance Company S.A. (100% Lloyds of London). Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgien. Det är
ett försäkringsbolag som star under tillsyn av Belgiens nationalbank. Dess registreringsnummer och övriga upplysningar kan
hittas på www.nbb.be

Skadeanmälan
Du måste använda ett elektroniskt skadeanmälningsformulär när du anmäler en skada enligt dessa
försäkringsvillkor. Detta finns på förbundets hemsida. Vi tar snabbt kontakt för vidare behandling.
Förhandsavtal krävs vid skada:
Företagets förhandsgodkännande för kostnader är ett absolut krav för täckning enligt dessa
försäkringsvillkor, såvida det inte kan styrkas att det är ett akut, brådskande behov av undersökningar och
behandlingar.
Använd ett elektroniskt skadeanmälningsformulär för att anmäla skada enligt försäkringsvillkoren. Detta finns
på förbundets hemsida.
Läs försäkringsvillkoren i sin helhet för att se de fullständiga villkoren och reglerna, inklusive de skyldigheter du
måste följa.
Ord och fraser i försäkringsvillkoren i fetstil har de särskilda betydelser som anges i avsnittet Definitioner i
försäkringsvillkoren.
Såvida inte annat framgår av sammanhanget, ska ord som betecknar singular inkludera plural och vice versa.
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1. Vem försäkringen gäller för – den försäkrade
Försäkringen gäller för de personer som anges som omfatta i försäkringsbeviset och för vars räkning
försäkringsinnehavaren har betalat premie om inte annat avtalats.
2. Var försäkringen gäller
Försäkringen agäller inom de territoriella gränsr som anges i försäkringsbeviset.
3. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för perioden som anges i försäkringsbeviset
4. Vad försäkringen omfattar
I Försäkringsbeviset och villkoren i denna försäkring framgår vad försäkringen omfattar och vilka
försäkringssummor som gäller. 1 Skador där ersättning kan utbetalas
Försäkringen omfattar idrottsskador och olycksfallsskador som den försäkrade drabbats av under
försäkringsperioden.
Resor till och från träningspass eller tävlingar kan omfattas om det anges i försäkringsbeviset.
5. Skadereglering och skadeanmälan
Den försäkrade ska anmäla skador till AGS Forsikring på ett elektroniskt skadeanmälningsformulär och detta
finns på förbundets hemsida.
All behandling måste ska godkännas av företaget i förväg enligt försäkringsvillkoren.
Kostnader som inte godkänts i förväg täcks inte av försäkringen med undantag för akut behandling.
Anmälan om skada måste snarast skickas skriftligt till företaget. Anmälan måste senast skickas till företaget
inom 10 år efter att den försäkrade fått kännedom om de förhållanden som ligger till grund för kravet.
Försäkringstagare som vill inkomma med krav mot företaget som omfattas av försäkringen ska ge företaget
deni information och de dokument som är tillgängliga för homom eller henne och som företaget begär in för
att kunna ta ställning till kravet.
Företaget kan kräva den försäkrades födelse- och personnummer vid skadeanmälan.
Om informationen som rör risken som ges av försäkringstagaren, eller någon som agerar på hans eller hennes
vägnar, när försäkringen tecknas, är oriktig eller har ändrats, måste försäkringstagaren informera AGS
Forsikring AS så snart det är praktiskt möjligt.
När AGS Forsikring AS får veta att information som försäkringstagaren tidigare lämnat är oriktig eller om
ändringar av denna informationen, kommer AGS Forsikring AS att meddela försäkringstagaren om detta
påverkar försäkringen i dessa försäkringsvillkor. AGS Forsikring AS kan till exempel ändra villkoren I denna
försäkring eller begära att försäkringstagaren betalar ett högre belopp för försäkringen enligt dessa
försäkringsvillkor eller avbryta försäkringen i dessa försäkringsvillkor.
Om försäkringstagaren inte meddelar AGS Forsikring AS att informationen försäkringstagaren har lämnat är
oriktig, eller om försäkringstagaren inte meddelar AGS Forsikring AS om ändringar, kan försäkringen i dessa
försäkringsvillkor upphöra att gälla och AGS Forsikring AS kanske inte ersätter försäkringstagarens krav, eller
betalningen är kanske inte korrekt eller ofullständig på ett betydande sätt, kan företaget avsluta försäkringen
med fjortons (14) dagars uppsägningstid. Om försäkringstagaren inte uppfyller sin skyldighet att ge
information, kan hans eller hennes rätt till ersättning minskas eller bortfalla.
På företagets anmodan ska tillgång ges att se källor som beskriver den försäkrades nuvarande och tidigare
hälsotillstånd.
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För täckningar som innehåller ersättning för bestående medicinsk invaliditet gäller följande: Innan bestående
invaliditetsgrad fastställs, ska den försäkrade och företaget komma överens om val av specialist för
fastställandet. Normalt ska inte behandlande läkare skriva ut specialistutlåtande. Detta ska göras av oberoende
specialist inom relevant fackområde. Om den försäkade och företaget inte kommer överens om val av läkare,
väljs specialist inom fackområdet som är anställd på offentligt sjukhus.
5.1 Skadereglering vid dödsfall
Om olycksfallsskadan och/eller idrottsskadan medför dödsfall inom ett (1) år efter olycksfallet, utbetalas
dödsfallsersättning. Ersättning utbetalas med den försäkringssumma som anges i försäkringsbeviset. Avdrag
görs om förskott utbetalats på invaliditetsersättning för samma olycksfallsskada och/eller idrottsskada under
täckningen olycka invaliditet.
Om den försäkrade avlider senare än ett (1) år efter att olyckan inträffade, utbetalas inte eventuell
dödsfallsersättning utan en invaliditetsersättning om olycksfallsskadan skulle ha medfört livslång medicinsk
invaliditet.
Ersättningen beräknas utifrån den invaliditet som antas skulle ha blivit den slutliga om den försäkrade varit i
livet.
Om den försäkrade avlider senare än ett (1) år efter att olyckan inträffat, utbetalas inte dödsfallsersättning
utan invaliditetssersättning om olycksfallsskadan skulle ha medfört livslång medicinsk invaliditet.
Ersättningen beräknas utifrån den invaliditet som antas ha blivit den slutliga om den försäkrade varit i livet.
En dödsfallsersättning som inte har angivits på försäkringsbeviset som ett make-/maka-/barntillägg utbetalas i
följande ordningsföljd till:
1. den avlidnas make/maka/partner – i enlighet med partnerskapslagen;
2. den avlidnas sambo, om den avlidna inte efterlämnar en make/maka/partner;
3. den avlidnas bröstarvingar, om den avlidna inte efterlämnar en make/maka/partner eller sambo;
4. den person som beloppet är testamenterat till eller till övriga arvingar enligt lag.
Dessa personer är förmånstagare i samma ordningsföljd. Den försäkrade har inte tillåtelse att uppge någon
som förmånstagare.
Make-/maka- eller sambotillägget utbetalas till de personer som är berättigade enligt punkt 5.1.1 eller 5.1.2
ovan. Barn-tillägget utbetalas till de personer som är berättigade enligt punkt 5.1.3 ovan
5.1.1 Vem försäkringen gäller till förmån för – vid individuell olycksförsäkring
Om inte annat avtalats, tillfaller dödsfallsersättningen den försäkrades make/maka eller sambo, subsidiärt
arvingar enligt lag eller testamente.
5.1.2 Vem försäkringen gäller till förmån för – vid kollektiv olycksförsäkring
Om inte annat avtalats, tillfaller dödsfallsersättningen den försäkrades make/maka eller sambo, subsidiärt
arvingar enligt lag eller testamente.
5.2 Skadereglering - Invaliditet
Om den försäkrade avlider inom ett (1) år efter skadan, utbetalas ingen invaliditetsersättning om inte
invaliditetsersättning utbetalats i förskott.
Om olyckan har medfört livslång medicinsk invaliditet, har den försäkrade rätt till invaliditetsersättning tidigast
ett (1) år efter olyckan och/eller skadedagen.
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Om invaliditetsgraden kan förändras, kan slutlig reglering fördröjas upp till tre (3) år efter skadedagen.
Regleringen ska då baseras på vad som kan antas bli den livslånga medicinska invaliditeten utifrån den
försäkrades tillstånd på 3-årsdagen från skadan.
Vid bestående invaliditet utbetalas invaliditetsersättning med den summa som är angiven i försäkringsbeviset.
För partiell invaliditet utbetalas en partiell del av försäkringssumman som är angiven i försäkringsbeviset.
5.2.1 Särskilda bestämmelser rörande invaliditetsersättning
1. Medicinsk invaliditet:
Invaliditetsersättning beräknas på grundval av livslång medicinsk invaliditet. Vid fastställande av ersättningen
tas inte hänsyn till den försäkrades yrke, inkomst eller enskilda tillgångar.
2. Graden av invaliditet fastställs efter medicinsk tabellverk fastställd av försäkringsförbundet:
https://www.svenskforsakring.se/globalassets/medicinska-tabellverk/medicinskatabellverk/medicinsk_invaliditet_skador_rev_jan2014.pdf
Som gäller vid regleringstidpunkten. Vid skadeföljder som inte anges i tabellen, ska skadegraden fastställas
skönsmässigt på grundval av en jämförelse med skadeföljder i tabellen.
Därutöver gäller:
– Vid förlust av synen på ett (1) öga när synen på det andra ögat saknas, sätts invaliditetsgraden till etthundra
procent (100 %).
– Vid reducerad syn, fastställs invaliditetsgraden på grundval av synförmågan med de bästa optiska
hjälpmedlen.
– Vid förlust av hörseln på ett ör när hörseln på det andra örat saknas, sätts invaliditetsgraden till sextiofem
procent (65 %).
– Vid reducerad hörsel fastställs invaliditetsgraden skönsmässigt med användning av välinställd hörapparat.
3. Förlust av, eller skada på, kroppsdel eller organ som var fullständigt funktionsodugligt innan
olycksfallsskadan inträffade, ger inte rätt till invaliditetsersättning.
– Om en kroppsdel eller ett organ tidigare var partiellt funktionsodugligt görs avdrag när invaliditetsgraden
fastställs.
4. Både företaget och den försäkrade kan förlänga nytt fastställande av invaliditetsgrad när det har gått ett (1)
år sedan förra fastställandet. Även om tillståndet fortfarande kan förändras, ska slutlig ersättning beräknas när
det har gått tre (3) år efter skadedagen. Ersättningen ska i så fall fastställas efter den invaliditetsgrad som kan
antas bli den slutgiltiga.
5.Ekonomisk invaliditet:
Med ekonomisk invaliditet menas av olycksfallsskada orsakad, för framtiden bestående nedsättning med minst
50 % av den försäkrades förmåga att vid vuxen ålder bereda sig inkomst av arbete.
Avseende skall därvid fästas endast vid nedsättning av sådan arbetsförmåga som den skadade sannolikt skulle
ha utnyttjat om arbetsförmågan inte förlorats. Till grund för bestämning av den ekonomiska invaliditetsgraden
läggs sådana skador och symtom som objektivt kan fastställas. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när
samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats och försäk- ringskassan beviljat förtidspension enligt lagen
om allmän försäkring.
6. Totalt fastställande av invaliditet för en och samma olycksfallsskada kan högst bli etthundra procent (100 %)
av försäkringssumman även om flera organ eller kroppsdelar är drabbade.
5.3 Skadereglering - Behandlingskostnader
Företaget betalar nödvändig medicinsk behandling av skadan upp till två (2) år från skadedagen, upp till de
belopp som anges i försäkringsbeviset.
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Täckningen omfattar utfifter i enlighet med försäkringskassans egenandelssatser för lökare om är godkända
under kommunens ersättningsordning, samt sjukhusvistelse, förbandsmaterial, mediciner och proteser
förordnade av läkare.
Reseutgifter täcks för skäligaste transportmedel mellan den försäkrades hemadress i Sverige och till och från
närmaste behandlingsställe. Det ska här tas hänsyn till den skadades tillstånd. Det betalas ut 2 kr per kilometer
(km) vid privat körning.

5.3.1 Försäkringen ersätter nödvändiga utgifter för
Upp till de belopp som anges i försäkringsbeviset:
1. Läkare med offentliga subventioner.
2. Behandling av tandskador i upp till två (2) år från skadedagen med upp till den försäkringssumma som
framgår av försäkringsbeviset. Om det vid tandskada också täcks medicinska behandlingsutgifter, beräknas
endast en egenandel. Det förutsätts att barn/ungdom året ut då de fyller 20 år i möjligaste mån använder sig
av den offentliga tandvården. Framtida kostnader som kan inträffa efter två (2) år från skadedatum täcks inte
av försäkringen.
Vid ersättningsberäkningen kan företaget ta hänsyn till behandlingsbehov som redan förelåg på skadedagen.
3. Behandling på offentligt sjukhus.
4. Behandling på privat sjukhus. Försäkringen förutsätter att behandling eller operation efter skada ska ske i
den offentliga sjukvården i Sverige. Undantagsvis kommer företaget att kunna förhandsgodkänna nödvändig
oepration av enskilda skador på privata sjukhus eller kliniker t.ex. när det är mer än tre (3) månaders väntetid i
den offentliga sjukvården. Behandling eller operation utomlands kan godkännas under samma förutsättning
upp till försäkringssumman som anges i försäkringsbeviset förutsatt att företaget förhandsgodkänner sådan
behandling eller operation.
5. Fysikalisk behandling och behandling av kiropraktor. Detta gäller inte behandling hos lagets terapeut som
laget har avtal med. Försäkringen betalar utgifter för nödvändig behandling som föreskrivs av läkare upp till två
(2) år från skadedagen. Egenandelen framgår av försäkringsbeviset.
Försäkringen täcker inte kostnader för rehabilitering som t.ex. medlemsavgift vid träningscenter.
6. Alternativ behandling som föreskrivs av läkare.
7. Förbandsmaterial, mediciner och proteser som föreskrivs av läkare eller tandläkare.
8. Resa till och från den försäkrades hemadress för behandling som anges under avsnitt 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4
och 5.3.5 ovan.
Ersättningen är begränsad till utgifter med skäligaste transportmedel mellan hemmet och närmaste
behandlingsställe för den försäkrade, dock inte vårdnadshavare. Den försäkrades tillstånd ska beaktas.
Kilometersats vid privat körning godkänns med två (2) SEK per kilometer.
9. Behandling på rehabiliterings- eller träningscenter med offentligt driftsavtal som föreskrivs av läkare.
Originalkvitton ska skickas in för de behandlingsavgifter som krävs ersättning för.
Den försäkrade kan bara kräva ersättning för den del av utgifterna som överstiger det som kan krävas från
annat håll.
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5.3.2 Behandlingsförsäkringen ersätter inte
1. Utgifter för behandling och vistelse på privata sjukhus eller polikliniker om detta inte har avtalats skriftligt
med företaget i förväg.
2. Utgifter för vistelse på hotell, konvalescenthem eller annan övernattning samt kost.
3 Utgifter för vårdnadshavare till den försäkrade som anges i 5.3.8 ovan.
4 Utgifter för privat sjukhus eller klinik, röntgen, MR
5 Undersöknings- och behandlingskostnader eller operativa ingrepp för sammansatta symptom.
6 Undersöknings- och behandlingskostnader för belastningssjukdomar
Utan att företagets skriftliga förhandsaccept inhämtats.
5.4 Skadereglering – Sammansatta symptom
Sammansatta symptom täcker utredning och behandling av utövare som inte fungerar i enlighet med vad
dokumenterade testresultat skulle tyda på och där uppenbar organisk skada, somatisk sjukdom och psykisk
sjukdom har uteslutits.
Utövaren måste skriftligt kunna dokumentera från relevant sjukdvårdspersonal att nämnda orsaker kan
uteslutas.
Undersökningen eller utredningen måste vara förhandsgodkänd av företaget.
Försäkringen täcker inte icke godkänd behandling eller operativa ingrepp.
5.5 Skadereglering - Belastningssjukdomar
Undersöknings- och behandlingskostnader för belastningssjukdom kan täckas av försäkringen. Skriftlig
dokumentation måste tillhandahållas av medicinsk personal som bekräftar att sådan belastningssjukdom har
orsakats av träning som är relevant för den försäkrades idrottsgren där denna har försäkring, hur
belastningsskadan har uppstått, om möjligt, och vilken diagnos som föreligger. Företaget kan högst täcka
behandlingsutgifter för en skada per år för samma kroppsdel upp till försäkringssumman som anges i
försäkringsbeviset.
All behandling måste godkännas av företaget före behandling.
Artros eller degenerativa förändringar täcks inte.
6 Begränsningar och undantag av försäkringstäckning
6.1 Försäkringen täcker inte följande förhållanden om inte annat avtalats och framgår av försäkringsbeviset:
6.1.0. Ej förhandsgodkända kostnader som ådras ersätts inte av företaget såvida dessa inte är akuta och detta
kan kontrolleras.
6.1.1. Enbart psykisk skada utan att det samtidigt har uppstått kroppsskada. Psykisk skada täcks bara när det
samtidigt har uppstått en fysisk skada som medför livslång ersättningsbar invaliditet. Dersom man har skrevet i
försäkringsbeviset at ”Ersättning för krishandtering vid svårt olycksfall” gäller försäkringen.
6.1.2. Skada som anses uppstå från annan sjukdom
6.1.3 Belastningssjukdomar eller sjukdomar i muskel- och skelettapparat som inte täcks är;
– fibromyalgi, muskelsjukdom, frozen shoulder, lumbago, ischias eller nerveotaffektioner (skivprolaps),
spondylolys, spondylolisthesis, reumatiska sjukdomar, artros, patologiska frakturer (inte stressfrakturer),
osteoporos, nyllolys
– Hjärt-/kärlsjukdomar
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– Neuroser.
– fibromyalgi, musarm, frozen shoulder, lumbago, ischias eller nerveotaffektioner (skivprolaps), spodylolys,
spondylolisthesis, reumatiska sjukdomar, artros, patologiska brott (inte stressbrott), osteoporos, nyllolys
– Hjärt– / kärlsjukdomar
– Neuroser.
Belastningssjukdomar kan vara täckta, om detta framgår av försäkringsbeviset.
6.1.4. Skada eller sjukdom som beror på smitta genom bakterier, virus eller annan smittkälla, t.ex. insektsstick/bett, alla former av hepatit och sjukdomar orsakade av Hiv-infektion.
6.1.5. Skada eller sjukdom vid förgiftning genom mat, dryck eller njutningsmedel.
6.1.6. Skada eller sjukdom som beror på intag av sömnmedel, smärtstillande eller narkotiska preparat.
6.1.7. Skada eller sjukdom som beror på medicinska komplikationer som uppstått vid alla former av
undersökningar och/eller behandling utförd av såväl legitimerad som icke legitimerad sjukvårdspersonal.
6.1.8 Skada eller sjukdom som beror på påverkan av ljus eller temperatur.
Försäkringen täcker ändå sådana skador när orsaken är en nödsituation som den försäkrade ofrivilligt råkat ut
för.
6.1.9. Tandskador till följd av intag av mat eller tandskador och ärr som endast är vanprydande.
6.1.10 Avsiktligt framkallad skada.
Försäkringen täcker ändå om den försäkrade pga. ålder eller sinnestillstånd inte kunde förstå omfattningen av
sin handling. Med omfattning ska i detta sammanhang förstås den omedelbara följden av handlingen, nämligen
kroppsskadan.
6.1.11 Självmord eller självmordsförsök.
Försäkringen täcker ändå självmord om den försäkrade kan göra sannolikt att detta beror på en akut
sinnesförvirring med yttre orsak – och inte en psykisk sjukdom. Kravställaren har bevisbördan för att
självmordet eller självmordsförsöket beror på att den försäkrade pga. ålder eller sinnestillstånd, inte kunde
förstå omfattningen av sin handling det vill säga dödsfall eller kroppskada.
6.1.12 Skada vid deltagande i slagsmål, brott eller öveträdelser.
6.1.13 Skada till följd av att ålagd säkerhetsutrustning (till exempel hjälmar) inte har använts.
6.1.14 Skada på glasögon eller kontaktlinser.
6.2 Sjukligt tillstånd eller disposition eller men
När det kan antas att sjukligt tillstånd/disposition eller men, tillsammans med olycksfallsskadan, har
medverkat till den försäkrades invaliditet eller död, reduceras ersättningen i den grad det sjukliga
tillståndet/dispositionen eller det tidigare menet har haft betydelse för invaliditeten eller dödsfallet.
6.3 Skada som är påverkad av sjukdom, sjukligt tillstånd eller anlag
Försäkringen gäller inte skada som beror på stroke, svimning eller annat sjukligt tillstånd (som t.ex. men inte
begränsat till hjärtinfarkt).
6.4 Skada vid terrorhandlingar
6.5 Behandling av förbundets egen kiropraktor
Behandling av lagets terapeut eller terapeut med vilken laget har ett avtal täcks inte.
6.6 – Medlemskapsavgifter vid träningscentra
Försäkringen täcker inte rehabiliteringskostnader som t.ex. medlemskapsavgifter vid träningscentra.
6.7 - Resor för vårdnadshavare
Resa till och från den försäkrades hemadress och närmaste behandlingsställe täcks inte för vårdnadshavare.
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6.8 - Artros eller degenerativa förändringar täcks inte.
7. Bestämmelser om försäkringsavtalet:
7.1 Följderna av att ge fel information
Om den information om risken som försäkringstagaren eller någon som agerar på hans eller hennes vägnar,
har gett vid tecknandet av försäkringen, är oriktig eller eller har ändrats, måste försäkringstagaren informera
AGS Forsikring AS så snart det är praktiskt möjligt.
När AGS Forsikring AS underrättas om att information som försäkringstagaren tidigare har uppgett är oriktig,
eller om ändringar av den informationen, kommer AGS Forsikring AS att meddela försäkringstagaren om detta
påverkar försäkringstäckningen under detta försäkringsavtal. AGS Forsikring AS kan till exempel ändra villkoren
i denna försäkring eller kräva att försäkringstagaren betalar mer för försäkringstäckningen under detta
försäkringsavtal eller annullera försäkringsteckningen under detta försäkringsavtal.
Om försäkringstagaren underlåter att meddela AGS Forsikring AS att informationen försäkringstagaren hade
uppgett är oriktig, eller om försäkringstagaren underlåter att meddela AGS Forsikring AS om eventuella
ändringar, kan försäkringstäckningen under detta försäkringsavtal bli ogiltig och AGS Forsikring AS kanske inte
betalar ut försäkringstagarens krav, eller utbetalningen kan bli felaktig eller ofullständig på ett väsentligt sätt,
kan företaget säga upp försäkringen med fjorton (14) dagars varsel. Om försäkringstagaren underlåter att
fullgöra sina skyldigheter att tillhandahålla information, kan hans eller hennes rätt till ersättning reduceras eller
bortfalla.
7.2 Följderna av bedrägeri
Den som gör sig skyldig till bedrägeri mot företaget kan förlora alla rättigheter enligt försäkringsavtalet. Har
vederbörande flera försäkringsavtal med företaget, förloras också rätten till ersättning enligt dessa vid samma
händelse, och företaget kan med omedelbar verkan säga upp varje försäkringsavtal med försäkringstagaren.
7.3 Avsiktlig och grov oaktsamhet
Försäkringen ersätter inte skada som den försäkrade har vållat avsiktligt. Om inte annat avtalats. Företaget
ersätter heller inte skada som den försäkrade har vållat genom grov oaktsamhet.
Det kan med hänsyn till skuldgraden oh omständigheterna i övrigt avgöras att företaget ska ersätta en del av
skadan.
7.4 Förnyelse av försäkringen och uppsägningsperioder
Försäkringsavtalet är bindande under försäkringsperioden som anges i försäkringsbeviset, normalt ett år. Men
försäkringstagaren kan säga upp avtalet med minst en (1) månads varsel om försäkrinsgbehovet bortfaller eller
det föreligger andra särskilda orsaker eller försäkringen flyttas till annat företag. För kollektiva försäkringar kan
flytträtten vara reglerad genom avtal. Försäkringstagaren kan annars säga upp försäkringsavtalet från
utgången av av försäkringsperioden om företaget underrättas om detta innan försäkringsperiodens utgång.
Försäkringen förnyas för ett år i taget om försäkringstagaren inte använder sin rätt till uppsägning och om
företaget inte har underrättat försäkringstagaren minst tre (3) månader innan försäkringsperiodens utgång
om att företaget inte önskar förlänga försäkringen.
7.6 Hälsodeklaration
Företaget kan kräva hälsodeklaration från försäkrade. Hälsodeklarationen ska då godkännas av förbundet
innan försäkringen är giltig.
7.6 Företagets rätt att ändra premier och villkor
Företaget kan vid försäkringsavtalets huvudförfall, genomföra ändringar av premier och försäkringsvillkor när
förhållandena dikterar att sådana ändringar är önskvärda eller nödvändiga. Försäkringstagaren och den
försäkrade kommer att meddelas minst tre (3) månader innan sådan ändring träder i kraft.
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7.7 Premieberäkning när försäkringen upphör under försäkringsperioden
7.7.1 Upphör i enlighet med försäkringsavtalslagen
Om försäkringen upphör under försäkringsperioden, kommer eventuell oanvänd premie att returneras till
försäkringstagaren i förhållande till den försäkringsperiod det betalats premie för och återstående
försäkringsperiod.
Om ett villkor i försäkringsavtalet som ändrats befinns vara ogiltigt eller ogenomförbart enligt norsk
lagstiftning, ska de övriga bestämmelserna i försäkringen och återstoden av bestämmelsen i fråga inte påverkas
därigenom och ska förbli giltiga och i kraft.
7.7.2 Upphör till följd av utebliven premiebetalning
Om försäkringen upphör till följd av utebliven premiebetalning, beräknas premien för den tid som försäkringen
varit i kraft.
8. Säkerhetsföreskrifter
Försäkringen övertas på villkor att den försäkrade följer den nationella säridrottens gällande regler om
startberättigande och kamp- och tävlingsregler för säridrotten.
Skada till följd av att ålagd säkerhetsutrustning (t.ex. hjälm mm.) inte används och detta är en direkt
bidragande orsak till skadan kan ersättning helt eller delvis bortfalla.
Om den försäkrade underlåter att följa reglerna som anges ovan, kan rätten till ersättning helt eller delvis
bortfalla.
9. Hjälp i klagomålsärenden
KLAGOMÅLSMEDDELANDE – SVERIGE
Eventuella klagomål ska inlämnas till: AGS Forsikring, Henrik Ibsens gate 90, N - 0255 Oslo
Ditt klagomål kommer att bekräftas, skriftligt, inom 5 (fem) vardagar efter att klagomålet inlämnats. Du
kommer att informeras om namnet på klagomålschefen på Lloyd’s Insurance Company S.A. och vägledningen
som kan erhållas från Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och via
kommunens konsumentbyrå.
Ett beslut i ditt klagomålsärende kommer att ges skriftligen, inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter att ditt
klagomål inlämnats.
Om du fortfarande är missnöjd med det slutliga svaret eller om du inte har mottagit ett slutligt svar inom 14
(fjorton) kalenderdagar efter att ditt klagomål inlämnats, kan du skicka ditt klagomål till National Board for
Consumer Complaints (ARN). Kontaktuppgifterna är:
National Board for Consumer Complaints (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige
Tel: +46 8 50 88 60 00, Fax: + 46 8 50 88 60 01, E-post: arn@arn.se , Webbplats: www.arn.se
Om du har köpt ditt kontrakt online, kan du också lämna in ett klagomål via EUs tvistlösningsplattform
online (ODR). Webbplatsen för ODR-plattformen är www.ec.europa.eu/odr.
Ovanstående klagomålsförfaranden är utan förfång för din rätt att inleda rättsliga åtgärder eller ett
alternativt tvistlösningsförfarande i enlighet med dina avtalsenliga rättigheter.
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10 Tillämplig lag och valuta
Svensk lagstiftning gäller för försäkringsavtalet. Alla belopp behandlas i svenska kronor om inte annat framgår
av försäkringsbeviset.
11.Undantag
Förutom andra undantag någon annanstans i försäkringsavtalet, gäller följande undantag för täckning i
enlighet med försäkringsavtalet.
11.1 Fritidsaktiviteter eller sport
Försäkringen täcker inte skada eller kostnader som uppstått under boxning, sportdykning, basehoppning,
hängglidning, paraglidning, ballongfärd eller flygning med mikrolätta ultralätta flyg och liknande under den
försäkrades fritid och inte när den försäkrade deltar för ett lag för förbundets räkning, expeditioner till Arktis/
Antarktis, Grönland och Himalaya om detta inte har avtalats och angetts i försäkringsavtalet.
11.2 Militärtjänst
Försäkringen gäller inte för någon försäkrad vid deltagande i militära styrkor med uppdrag utanför Sverige,
såvida inte kravställaren bevisar att skadan inte beror på sådan tjänst. Försäkringen täcker inte heller skador
som uppstår oberoende av tjänsteutövandet, men som beror på krigshandling, terrorhandling eller liknande.
11.3 Krig
Försäkringen täcker inte skada, förvärrande av skada eller dödsfall som direkt eller indirekt beror på eller står i
samband med krigsliknande handlingar (vare sig krig förklarats eller inte), inbördeskrig, uppror, revolt,
revolution, militärkupp eller annan statskupp eller konfiskation eller förstatligande eller rekvisition eller
destruktion av eller skada på egendom av eller på order av en regering eller offentlig eller lokal myndighet, om
detta inte avtalats skriftligt.
11.3.1 Resor – Krig eller oroligheter
Försäkringen täcker inte några kostnader, skada, förvärrande av skada eller dödsfall som inträffat under krig
eller allvarlig oro i områden där det är krig eller oro när den försäkrade reser in i området eller landet, om
detta inte har avtalats och anges i försäkringsbeviset. Information om sådana områden fås om man kontaktar
företaget.
Försäkringen täcker krigsrisk under resor utomlands, när den försäkrade redan befinner sig i ett område där
det utbryter krig eller allvarliga oroligheter. Försäkringen gäller i upp till sex (6) veckor från denna tidpunkt.
11. Atomkärnereaktioner
Försäkringen täcker inte skada som direkt eller indirekt orsakats av, eller har samband med:
a)
b)

c)
d)

e)

joniserande strålning från eller kontaminering av radioaktivitet från något kärnbränsle eller från
något radioaktivt avfall eller från förbränning av kärnbränsle
de radioaktiva, toxiska, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos någon
kärnenergianläggning, reaktor eller annan kärnteknisk anläggning eller kärnteknisk komponent i
denna
vapen eller anordning som använder atom- eller kärnklyvning och/eller fusion eller annan liknande
reaktion eller radioaktiv kraft eller radioaktivt stoff
de radioaktiva, toxiska, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaperna i något
radioaktivt stoff. Undantaget i denna underklausul omfattar inte radioaktiva isotoper, som inte är
kärnbränsle, när sådana isotoper förbereds, transporteras, lagras eller används för kommersiella
ändamål, i jordbruket, för medicinska, vetenskapliga eller liknande fredliga ändamål
alla kemiska, biologiska, biokemiska eller elektromagnetiska vapen.
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11.6 Jordbävning eller vulkanutbrott
Försäkringen täcker inte skada som beror på jordbävning eller vulkanutbrott i Sverige.
12. Särvillkor
Endast de särvillkor som anges i försäkringsbeviset, gäller för försäkringen. Bestämmelserna i
försäkringsbeviset och alla villkor, undantag och försäkringsvillkor i övrigt gäller även för särvillkoren.

12.1 Särvillkor 1 – Franchise vid invaliditetsförsäkring
Detta särvillkor gäller endast om det har avtalats av företaget och det framgår i försäkringsbeviset.
Försäkringsvillkoren förändras så att företaget inte ansvarar för medicinska invaliditeter under den procentsats
som har avtalats (franchise) och framgår i försäkringsbeviset
12.2 Särvillkor 2 – Ansvarsförsäkring tredje man
Detta särvillkor gäller endast om det avtalats av företaget och det framgår i försäkringsbeviset och företagets
ersättningsansvar är begränsat till det belopp som anges i försäkringsbeviset.
Försäkringen omfattar försäkringstagarens eller den försäkrades ersättningsansvar för skador, inklusive den
skadelidandes kostnader och utgifter, i händelse av:
a) oavsiktlig personskada tillfogad en tredje part
b) oavsiktlig sakskada på materiell egendom tillfogad tredjeparts föremål,
som inträffar när den försäkrade är medlem i förbundet under försäkringsperioden.
Försäkringen omfattar också en tredje parts ekonomiska förlust som den försäkrade, i enlighet med gällande
ersättningsansvar (i det land där personskadan inträffade), kan bli ålagd att ersätta.
Försäkringstagaren eller den försäkrade får aldrig själv erkänna ersättningsskyldighet. Överlåt till företaget att
ta ställning till detta. Försäkringstagaren eller den försäkrade, måste när de får kännedom om förlusten,
omedelbart informera företaget om förlusten och företaget kommer därefter att fatta nödvändiga beslut om
den fortsatta behandlingen av ärendet.
12.3 - Särvillkor 3 - Påföljdsbegränsning och undantagsklausul
Inget(åter)försäkringsföretag ska anses tillhandahålla försäkring och inget (åter)försäkringsföretag ska vara
ansvarigt för att betala några krav eller tillhandahålla några förmåner enligt detta avtal i den utsträckning som
tillhandahållandet av sådan täckning, betalning av sådant krav eller tillhandahållandet av sådan förmån
exponerar det (åter)förösäkringsföretaget för några sanktioner, något förbud eller någon restriktion som faller
under FN-resolutioner eller handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner, lagar eller bestämmelser i EU,
Storbritannien eller USA.
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Undantag
Försäkringen täcker inte ansvar, kostnad, skada eller utgift:
12.2.1 Vid uppsåtlig handling eller underlåtelse.
12.2.2 Som har samband med den försäkrades yrke eller näringsverksamhet.
12.2.3 Som ägare, förare eller användare av motorfordon, arbetsredskap, båt, vattenjet, luftfartyg (med
undantag för modellflygplan) eller registrerad trav-/galopphäst som tränas för att delta i lopp. Dock täcks
ansvar den försäkrade som ägare, förare eller användare av en:
-kanot, kajak, segelbräda/surfingbräda
-hängglidare, flygskärm, paraglidare
-båt under femton (15) fot med motor mindre än tio (10) hk
-rullstol, självgående gräsklippare, snöfräs och liknande som inte kan uppnå en hastighet på över tio (10) km/h.
12.2.4 För skador på föremål som uppstått genom grävning, sprängning, pålning, spontning och rivning samt
vid ras, jordutglidning, dammbrott och sättning i grunden.
12.2.5 För make/maka, sambo, föräldrar, mor-farföräldrar, fosterföräldrar, svärföräldrar, syskon,
barn/barnbarn/fosterbarn samt make och maka och sambo till de som nämnts. Det är familjeförhållandet vid
den tidpunkt då skadan orsakades som läggs till grund.
12.2.6 För skada på den försäkrades andel av föremål som ägs gemensamt. Det är ägarförhållandet vid
tidpunkten för skadan som läggs till grund.
12.2.7 I form av upprättelse och ansvar för ärekränkning och kränkning av privatlivets helgd.
12.2.8 För skada på föremål som tillhör någon annan, men som den försäkrade eller någon på den försäkrades
vägnar använder, hyr, lånar eller har mottagit för transport eller förvaring. Skada på hyrd bostad, hotellrum
eller semesterlägenheter kan omfattas av försäkringen.
12.2.9 Som enbart bygger på löfte, avtal, kontrakt eller garanti, däribland ansvar den försäkrade måste bära
därför att den försäkrade har avstått sin rätt till regress.
12.2.10 Styrelseansvar
12.2.11 Vid överföring av smittsam sjukdom
12.2.12 Som den försäkrade har ådragit sig på grund av föroreningar
12.2.13 Alla böter, viten, skadestånd, avskräckande skadestånd eller andra extra skadestånd till följd av
multiplicering av kompensatoriskt skadestånd.
Behandling av ersättningskrav – Ansvar tredje man
2.3.4 När ett ersättningskrav omfattas av försäkringen, åligger det företaget att utreda om ersättningsansvar
föreligger, förhandla med kravställaren och, om nödvändigt, processa om saken i domstol.
2.4.1 Företaget betalar kostnaderna för avgörandet av ersättningsfrågan. Eventuella kostnader för extern
advokat och annan sakkunnig hjälp som valts eller godkänts av företaget, betalas av företaget i den
utsträckning summan av kostnaderna och eventuella ersättningsutbetalningar överstiger egenandelen, alltid
med förbehåll för ansvarsbegränsningen och inklusive alla försvarskostnader som anges i försäkringsbeviset.
Företaget har rätt att betala varje ersättning direkt till tredje man och företaget har inget ytterligare ansvar
med avseende på kravet, utom med avseende på ärenden före datumet för sådan betalning.
12.3 Särvillkor 3 – Reseförsäkring
Detta särvillkor gäller endast om det avtalats av företaget och om det framgår av försäkringsbeviset. Maximal
ersättning framgår av försäkringsbeviset. Egenandel som gäller per skada kan vara avtalad.
Försäkringen gäller under resa och vistelse som definieras i försäkringsbevisets giltighetsområde. Om annat
inte framgår av försäkringsbeviset, täcker försäkringen den försäkrades resor under försäkringsperioden inom
giltighetsområdet upp till fyrtiofem (45) på varandra följande dagar utanför fast vistelseadress.
Säkerhetsföreskrifter – Försiktighetsregler för att förebygga och begränsa förlust eller skada.
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Vid överträdelse av en eller flera säkerhetsföreskrifter i detta särvillkor eller övriga delar av försäkringsavtalet,
kan företagets ansvar och ersättning nedsättas eller bortfalla helt. Företaget kommer endast att vara skyldig
att betala ersättning om säkerhetsföreskrifter följs, upprätthålls, tillvaratas och följs av den försäkrade.
12.3. 1 Den försäkrade ska hålla uppsikt över de föremål som försäkringen omfattar och har skyldighet att
medta alla föremål när man lämnar platsen så att inget är kvarglömt.
12.3.2 Pengar och andra värdeföremål (till exempel presentkort) ska bäras av den försäkrade eller vara inlåsta i
fastmonterad säkerhets-/förvaringsbox avsedd för ändamålet i låst rum i byggnaden. Vid användning av lås
med nyckel ska denna förvaras oåtkomlig för obehöriga.
12.3.3 När föremål som omfattas av försäkringen lämnas kvar ska den försäkrade låsa dörrar och kontrollera
att fönster är ordentligt stängda på ett sådant sätt att alla obehöriga hindras tillträde till föremålen i bil,
motorfordon, båt, skåp, stuga, hotellrum, lägenheter och uthyrningsrum samt andra tillfälliga boenden (till
exempel tält).
12.3.4 Värdeföremål (inklusive men inte begränsat till smycken, ur, fotoutrustning, läsplattor, datorer,
musikinstrument, vapen och sportutrustning, GPS-instrument mm.) som inte används ska den försäkrade
förvara ordentligt inlåsta och nyckel ska förvaras oåtkomlig för obehöriga. Om låst förvaring inte är tillgänglig
ska den försäkrade bära föremålen med sig. Värdeföremål som placeras i fordon eller campingvagn ska
placeras i låst rum utan insyn och enheten ska vara låst. Finns inte denna möjlighet måste den försäkrade
medföra värdeföremålen.
12.3.5 Föremål ska inte kvarlämnas i fordon, campingvagn eller båt om natten (24.00-06.00) eller på ett sådant
ställe i mer än ett dygn (24 timmar).
12.3.6 Den försäkrade ska inte skicka pengar eller andra värdeföremål som incheckat bagage, däribland
ömtåliga föremål eller varor som kan förstöras.
12.3.7 Den försäkrade är skyldig att se till och kontrollera att transportörens bestämmelser om innehåll,
märkning och emballering följs. Den försäkrade ska ombesörja att emballering / skydd av föremål är grundligt
utfört och klarar den aktuella transporten.
Vad försäkringen omfattar:
Detta särvillkor omfattar resegods mot fysisk förlust eller skada genom en händelse som listas nedan som
inträffar under försäkringsperioden. Om den försäkrade reser tillsammans med transportmedlet, omfattas
också incheckat bagage och övrigt resgods, dessa är också inkluderade i detta särvillkor. Försäkringen gäller
inte om avskiljning enbart beror på disponering från transportörens sida.
Följande händelser omfattas av detta särvillkor;
12.3.8 Stöld där den försäkrade har föremålet i sin besittning. Men föremål som har kvarglöms/förloras eller
kommer bort omfattas inte.
12.3.9 Rån eller inbrott
12.3.10 Vandalism när detta sker i samband med stöld, rån eller inbrott
12.3.11 Naturskada som direkt beror på naturolycka som skred, översvämning, stormflod, jordskalv eller
vulkanutbrott
12.3.12 Trafikolycka med motorfordon, båt eller campingvagn samt cykel.
12.3.13 Brand, nedsotning, blixtnedslag, explosion och vatteninträngning eller vätska i byggnad.
12.3.14 Förlust eller skada på resgods som skickas som incheckat bagage.
Undantag – Detta särvillkor omfattar inte:
3.2.1
Motorfordon och campingvagn med tillbehör däribland musikanläggning, dvd, skidbox samt
körutrustning för motorfordon.
12.3.15 Båtar, segelbrädor och surfingbrädor med tillbehör.
12.3.16 Möbler och flyttgods.
12.3.17 Varor och varuprover, verktyg och mätinstrument.
3.2.2
Ritningar, manuskript, dokument, resechecker och värdepapper av alla slag
12.3.18 Samlingar och föremål med samlarvärde.
12.3.19 Djur
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12.3.20
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8

Mobiltelefoner och smartphones
Mindre skador på koffert, ryggsäck samt barnvagnar och cyklar och golfbagar
Incheckad barnvagn och påsryggsäck
Följdskador efter skada på ömtåliga föremål, förgänglig vara eller vätska som rinner ut under transport
Alla former av ekonomisk förlust av / skada på de försäkrade föremålen, eller förlust som direkt följd
av förlorat / skadat resegods.
Närings- och njutningsmedel
Allt resegods kopplat till näringsverksamhet.

Skadereglering oh ersättningsgregler:
Försäkringen täcker endast försäkrade föremål under perioden som är avtalat i försäkringsbeviset.
Den försäkrade ska snarast möjligt meddela företaget om inträffad skada eller förlust genom att använda
elektroniskt kravformulär som finns på idrottsförbundets webbplats om skada eller förlust som lidits.
För omedelbar assistans och nödfall, måste den försäkrade kontakta företaget omedelbart per telefon följt av
elektronisk underrättelse om förlust eller skada och tillhandahålla nödvändig information och dokument som
är tillgängliga för den försäkrade och som företaget behöver för att beräkna sitt ansvar och ersättning.
Stöld, rån, överfall, väskryckning och vandalism ska också anmälas till polisen samt också till transportör, om
aktuellt. Har det uppstått förlust eller skada har den försäkrade bevisbördan för att försäkringstillfället har
inträffat.
Skadade föremål ska tas om hand och eftersändas till företaget på begäran.
Om det uppstått förlust eller skada, däribland förlust av regresskrav som företaget skulle ha kunnat använda till
följd av att den försäkrade har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt kan företagets ansvar nedsättas eller
bortfalla helt.
Förlust/skada ersätts upp till försäkringssumman som anges i försäkringsbeviset men aldrig över
försäkringsvärdet. Försäkringsvärdet sätts till vad det på skadedagen kommer att kosta företaget dagen då
skadan inträffade inkl. avgifter för att köpa motsvarande föremål för samma ändamål, med eventuellt avdrag
fär värdeminskning på grund av ålder, slitage och nedsatt användbarhet. För digitala kameror, videor, bärbara
datorer och surfplattor görs åldersavdrag med tjugofem procent (25 %) per år.
Förlust som täcks av andra parter återbetalas inte. Om flera försäkringar tecknats som täcker skadan ska den
försäkrade meddela företaget detta och förlusten för den försäkrade kan inte överstiga den reella förlusten.
Om förlusten kan täckas av andra träder företaget automatiskt in i den försäkrades ersättningskrav för den del
som utbetalats av försäkringen.
Föremål som köpts eller mottagits som arv, gåva ersätts till försäljningsvärdet.
Företaget har ingått förmånliga avtal med olika leverantörer, inklusive behandlare, läkare mm. som används i
enlighet med skaderegleringen. Ersättning fastställs till vad det kostar företaget att:
- Reparera eller förbättra skadade föremål;
- Återanskaffa motsvarande eller i allt väsentligt motsvarande föremål enligt priset vid skadetidpunkten;
- Föremål mm. som ersätts av företaget och som kommer till rätta igen för den försäkrade är den försäkrade
skyldig att informera företaget om utan onödigt dröjsmål;
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- Företaget är inte skyldig att betala ersättning innan de nödvändiga undersökningarna har avslutats;
- Om den försäkrades rätt till ersättning bortfaller helt eller delvis på grund av handlingar eller avsaknad av
sådana, får detta samma verkan också genom motsvarande handlingar eller underlåtelser från den
försäkrades make/maka eller personer som den försäkrades lever tillsammans med i ett fast
etablerat förhållande.
12.4
Särvillkor 4 – Hemresa (medicinsk evakuering)
Detta särvillkor gäller endast om det har avtalats av företaget och framgår av försäkringsbeviset. Maximal
ersättning framgår av försäkringsbeviset. Egenandel kan vara avtalad och detta framgår av försäkringsbeviset.
Detta särvillkor omfattar:
12.4.1 Vid egen akut olycksfallsskada, ersätts hemresa eller sjuktransport av den försäkrade till plats för
nödvändig kvalificerad behandling eller till hemort när adekvat medicinsk behandling inte kan ges där
den försäkrade befinner sig. Sjuktransport ska godkännas i förväg av företaget annars går rätten till
ersättning förlorad
4.1.1
Utgifter för ledsagande läkare eller sjuksköterska om detta anses nödvändigt av företagets läkare efter
samråd med företaget
4.1.2
Skäliga och dokumenterade utgifter för taxi eller ambulans som rekvirerats av läkare från sjukhus till
den försäkrades bostad i Sverige. Täckningen gäller vid utskrivning efter att företaget har
transporterat den försäkrade hem till ett sjukhus i Sverige
12.4.2 Vid dödsfall täcks utgifter för transport av avliden till Sverige, inklusive betalning av lagstadgade krav
på sådan transport
Undantag
Detta särvillkor omfattar inte utgifter för hemtransport eller sjuktransport om;
12.4.3 Företagets läkare har avgjort att behandling kan vänta tills hemkomsten till Sverige eller om
förhandsavtal om hemtransport inte har avtalats med företaget;
12.4.4 Kostnader som inte har avtalats i förväg;
12.4.5 Den/de försäkrades rädsla för infektionsrisk;
12.4.6 Den/de försäkrade följer inte anvisning från behandlande läkare eller företaget;
4.1.3
Hemtransport som beror på kroniska eller existerande sjukdomar såvida det inte gäller en oförutsedd,
akut försämring;
4.1.4
Hemtransporten beror på ett behandlingsbehov som var känt före avresan.
Försäkringen enligt detta särvillkor ska överstiga all annan giltig och kollektiv försäkring eller ersättning. Om vid
tidpunkten för eventuella förluster finns annan giltig och kollektiv försäkring eller ersättning på plats, är
företaget endast ansvarig för överskottet av förlustbeloppet, över beloppet av sådan annan försäkring eller
ersättning och tillämplig självrisk.
13 Definitioner
När det används i detta försäkringsavtal, definieras följande termer enligt följande, om inte annat anges:
Olycksfall avser en plötslig och oväntad specifik händelse som inträffar vid en identifierbar tidpunkt och plats
Olycksfallsskada avser kroppsskada som orsakats av en plötslig fysisk händelse vid tiden för olyckan.
Olycksfallssada ska innefatta psykisk skada om den orsakas direkt av sådan kroppsskada som resulterar i
livslång och ersättningsbar invaliditet.
Försäkringsbevis avser det dokument som är bifogat till och utgör del av försäkringsavtalet som utfärdas till
dig och anger namen på de försäkrade, försäkringsperioden, företaget och försäkringstekniska villkor inklusive
men inte begränsat till särvillkor, -regler och undantag som gäller för försäkringen.
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Barn avser den försäkrades eget barn upp tilll tjugo (20) års ålder som är mottagare av barntillägg vid den
försäkrades dödsfall. Ett barn som till följd av dödsfall mister ensamstående förälder har samma rätt till
ersättning som en make/maka eller sambo.
Sambo avser en person:
– person som den försäkrade har levt tillsammans med i ett äktenskapsliknande förhållande, om det framgår i
folkbokföringen att vederbörande har haft samma bostad som den försäkrade de senaste två (2) åren från det
datum den försäkrade är inkluderad i detta försäkringsavtal; eller
– som har gemensam bostad och gemensamma barn med den försäkrade.
Detta gäller ändå inte om det vid tidpunkten när försäkringstillfället inträffade, förelåg förhållanden
som var till hinder för att giftermål eller partnerskap kunde ingås. Samboskapet räknas som upphört vid
utgången av den dag ovannämnda villkor inte längre är uppfyllt.
När registrering i folkbokföringen inte föreligger, ska vederbörande ändå anses vara den försäkrades sambo
om andra bevis gör det tydligt att de förhållanden som anges ovan är uppfyllda.
Detta gäller inte om det vid tidpunkten när försäkringstillfället inträffade, förelåg förhållanden som var till
hinder för att giftermål eller partnerskap kunde ingås.
Ett samboskap anses ha upphört vid utgången av det datum då parterna flyttar ifrån varandra, även om detta
inte har anmälts till folkbokföringen.
Sammansatta symptom avser besvär med avsevärda fysiska symptom eller att utövaren inte fungerar i
enlighet med vad dokumenterade testresultat visar, där uppenbar organisk skada, somatisk och psykisk
sjukdom är undantagna.
Belastningssjukdom avser en fysisk skada till följd av förslitning och långvarig stress eller stress-syndrom på
muskuloskeletala förhållanden och som är kopplad till sportaktiviteter för vilka den försäkrade omfattas av
försäkringen.
Skada avser idrottsskada eller olycksfallsskada
Försäkrade avser de personer upp till 70 års ålder som anges i försäkringsbeviset som omfattas av denna
försäkring.
Psykisk skada avser chock eller psykiskt lidande.
Personskada avser skada, sjukdom eller dödsfall som en tredje part lidit.
Försäkringsavtal avser detta försäkringsdokument, inklusive alla dess villkor, regler, definitioner och undantag
och försäkringsbeviset, och eventuellt tillägg som gäller för dessa, som utfärdats av företaget till
försäkringstagaren och de försäkrade under försäkringsperioden.
Försäkringsperiod avser den tidsperiod mellan avtalets startdatum som visas i försäkringsbeviset och den
faktiska dagen denna försäkring upphör, löper ut eller upphävs.
Försäkringstagare avser den person eller organisation som anges i försäkringsbeviset som har tecknat
försäkringen på den försäkrades vägnar som ansvarar för att betala premien.
Egendomsskada avser fysisk förlust av eller fysisk skada på egendom som tillhör en tredje part, inklusive djur
och fastigheter.
Idrottsskada avser akut skada på kroppem som plötsligt inträffar och är oförutsedd.
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Make/maka avser den person som den försäkrade är lagligt gift med och ska också innefatta en registrerad
partner. En person anses inte vara make/maka när tillstånd getts eller beviljats till en separation eller
sklsmässa. Detta gäller även om beslutet inte vunnit laga kraft eller är slutligt.
Terroristhandling avser en handling av en person som handlar på vägnar av, eller i samband med, en
organisation som utför aktiviteter avsedda att störta eller påverka, med tvång eller våld, en regering vare sig
den är lagligt konstituerad eller inte eller en person som agerar utifrån ett politiskt, ideologiskt eller religiöst
motiv.
Trafikolycka avser kollision och/eller på allmänna vägar, skeppsbrott på grund av att det gått på grund eller
kapsejsat.
Resegods avser personliga ägodelar som den försäkrade bär för personligt bruk under transport, övernattning,
resa utanför permanent vistelseort.
Vi / Oss /Vår / Företaget avser enheten som benämns företaget i försäkringsbeviset.
Du /Din avser den försäkrade som är angiven i försäkringsbeviset.
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