
Korttidsförsäkring K96 
Olycksfallsförsäkring  

Olycksfallsförsäkring för deltagare i Vansbrosimningens Home Edition 2020 

Försäkringens omfattning 

Ersättning vid olycksfall 

Akutersättning 
Ersättning lämnas med högst 6 procent av ett prisbas-
belopp. 

Sönderklippta kläder  
Högsta ersättning är 15 procent av ett prisbasbelopp 

Tandskadekostnader 
Högsta ersättning är 60 procent av ett prisbasbelopp 

Medicinsk invaliditet 
Vid invaliditetsgrader 1-4% 
Ersättning lämnas med 1 % av 300 000 kr 

Vid invaliditetsgrader 5-74% 
Ersättningen beräknas på 300 000 kr 

Vid invaliditetsgrader 75 % och högre 
600 000 kr 

Dödsfall 
30 000 kr 

När gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar un-
der Vansbrosimningens Home Edition 2020 och för resor 
till och från aktiviteten.

Begreppet olycksfallsskada 
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den 
försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig 
yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som 
kroppsskada. 
Följande skador räknas också som olycksfallsskador även 
om du inte varit med om en plötslig yttre händelse: 

• Hälseneruptur (helt avsliten hälsena)

• Ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel
avslitet korsband)

• Fraktur (dock inte stressfraktur)

• Solsting, värmeslag och förfrysning.

Vi lämnar också ersättning för skador på protes eller lik-
nande som används för sitt ändamål när skadan inträf-
fade. 

Kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av försäkringsvill-
koren. Ersättning vid skada lämnas enligt fullständiga vill-
koret K96:1, det kan du få från Folksam. 

Akutersättning 
Akutersättningen är till för att till viss del betala de vård- 
och resekostnader som uppstår på grund av skadan i 
samband med läkarvård och sjukgymnastik. 

Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada den 
försäkrade råkat ut för (skadans diagnos). Det innebär att 
den försäkrade inte alltid kan räkna med att få tillbaks 
exakt så mycket pengar som man lagt ut. Samtliga utlägg 
behöver inte redovisas till oss utan det räcker med att 
skicka in originalkvittot från det första läkarbesöket. 
Den lägsta ersättningen vid varje skada är 1 procent av 
ett prisbasbelopp och den högsta ersättningen är 6 pro-
cent av ett prisbasbelopp. Akutersättningen är inte till 
för att betala förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till 
och från arbetet eller skolan. 

Sönderklippta kläder 
Vid olycksfallsskada kan ersättning lämnas för kläder som 
sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård  

Tandskador 

Ersättning lämnas för de nödvändiga behandlingskostna-
der som den försäkrade får på grund av skadan inom fem 
år från den dagen skadan hände. Efter dessa fem år läm-
nas ersättning endast om en så kallad slutbehandling 
måste uppskjutas. 

Måste slutbehandlingen uppskjutas utöver fem år från 
skadetillfället utbetalas ersättning för den uppskjutna  
behandlingen under förutsättning att behandlingen god-
känns av Folksam inom fem år från skadetillfället. Den 
högsta ersättningen vid varje skada är 60 procent av ett 
basbelopp. 



 

 

 
Medicinsk invaliditet 
Ersättning kan lämnas för bestående besvär på grund av 
en olycksfallsskada. De bestående besvären bedöms, och 
en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av tabell.  
När invaliditetsgraden är lägre än 5 procent utbetalas 1 
procent av försäkringsbeloppet. 
Bedöms skadan till mellan 5 procent och 74 procent ut-
betalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar 
invaliditetsgraden. Blir bedömningen 75 procent eller 
högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp. Om de bestå-
ende besvären kommit senare än fem år från skadeda-
gen lämnas ingen ersättning. 
 

 
Vid inträffad skada ring 0771-950 950 
Eller gör din anmälan direkt på folksam.se 
 

 
Dödsfallsersättning 
Ersättning kan lämnas vid dödsfall på grund av en olycks-
fallsskada (oavsett ålder på den försäkrade), men också 
vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om den 
försäkrade inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas till döds-
boet. 
 

Prisbasbelopp 
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fast-
ställs för varje år enligt lagen om allmän försäkring. 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


