
 

 

 

Faktablad för försäkringsprodukt 
Företag: Försäkringsgivare. Lloyds of London 
Produkt: TFI förmedlad av SveNord Försäkring AB, 556884-6454 

 
Denna information är en sammanfattning av hur försäkringen gäller och vad försäkringen 
inte gäller för. Informationen är allmän och inte utformad för varje försäkrads speciella 
behov. För mer information, se fullständiga försäkringsvillkor. 
Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som kan hjälpa till att skydda professionella 
spelare vid olycksfallsskador, som tillhör kollektivet IUP. 

 
 

Vad ingår i försäkringen?     Vad ingår inte i försäkringen? 
 

 Olycksfallsskada 
Försäkringen lämnar ersättning för direkta 
följder av olycksfallsskada som inträffar under 
försäkringstiden. 
Försäkringen lämnar ersättning för direkta 
följder av skadlig inverkan av ditt 
yrkesverksamma idrottsutövande som innebär 
en avvikelse från normalt hälsotillstånd som 
kräver sjukvård och som inte är att betrakta 
som olycksfallsskada enligt ovan. 

 Olycksfallsersättning 
För olycksfallsskada som under de tolv första 
månaderna från det att olycksfallet inträffade 
medfört vård hos legitimerad läkare/ 
sjuksköterska, lämnas schablonersättning med 
1 000 kronor. 
Den försäkrade måste kunna visa kvitto på 
faktisk kostnad. 
 Invaliditet 
Leder försäkringsfallet till invaliditet kan 
ersättning lämnas för medicinsk invaliditet. 
Ersättning kan vid olycksfallsskada också 
lämnas för klart vanprydande ärr, hjälpmedel 
vid bestående ögonskada och anskaffning av 
handikappfordon. 

 Medicinsk invaliditet 
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd 
där det efter den akuta sjuktiden finns sådan 
bestående nedsättning av kroppsfunktionen 
som fastställs oberoende av ditt yrke och dina 
arbetsförhållanden. 

Exempel på undantag i försäkringen: 
✕ Grov vårdslöshet 
Försäkringsersättningen kan sättas ned helt 
eller delvis om din skada föranletts av eller 
dess följer förvärrats av att du varit grovt 
vårdslös, till exempel genom påverkan av 
alkohol, annat berusningsmedel, narkotiska 
preparat eller dopningspreparat eller genom 
påverkan av läkemedel som inte har använts i 
medicinskt syfte enligt läkares ordination. 

✕ Vistelse utomlands 
För vistelse utomlands kortare än 45 dagar, 
som inte berörs av inskränkningarna vid krig 
gäller försäkringen enligt nedan. Ersättning 
lämnas inte för olycksfallsskada som den 
försäkrade råkar ut för under vistelse utanför 
Sverige som varar mer än 45 dagar i en följd. 

✕ Krig 
Nedanstående begränsningar gäller vid 
krig i respektive utanför Sverige. Med krig 
avses krigstillstånd, krigsförhållanden, 
krigsliknande oroligheter, inbördeskrig och 
revolution. 

✕ Force majeure 
Uppkommer dröjsmål med utredning om 
inträffat försäkringsfall eller med utbetalning 
av försäkringsbelopp, är försäkringsgivaren 
inte ansvarigt för förlust som kan drabba dig 
eller annan som har rätt till ersättning, om 
dröjsmålet beror på myndighetsåtgärd, 
krigshandling, konflikter på arbetsmarknaden 
eller liknande händelser. 



 

 
 

Frågor och svar 
 
 
 
 
 

Finns det några begränsningar för vad försäkringen täcker? 
Grov Vårdslöshet. Försäkringsersättningen kan sättas ned helt eller delvis om din 
skada föranletts av eller dess följder förvärrats av att du varit grovt vårdslös, till 
exempel genom påverkan av alkohol, annat berusningsmedel, narkotiska preparat 
eller dopningspreparat eller genom påverkan av läkemedel som inte har använts i 
medicinskt syfte enligt läkares ordination. Försäkringsersättning kan också sättas ned 
helt eller delvis om det måste antas att du företagit en handling eller underlåtit att 
handla med vetskap om att handlingen eller underlåtenheten att handla innebar en 
betydande risk för att skadan skulle inträffa. 
Nedsättningen av försäkringsersättningen enligt första och andra stycket görs inte om 
du är under 20 år eller allvarligt psykiskt störd. 
Har skadan föranletts eller förvärrats av att du har medverkat i eller utfört en brottslig 
handling, som enligt svensk lag kan leda till fängelse, kan försäkringsersättningen 
sättas ned helt eller delvis om du inte var under 15 år eller allvarligt psykiskt störd. 

Vilka är mina skyldigheter? 
På uppdrag av försäkringsgivaren kommer Sedgwick att hantera din skadeanmälan. 
Du behöver därför snarast möjligt underrätta Sedgwick skriftligen med ditt 
ersättningskrav. Skadeanmälan finns på bilagd länk. Du måste skicka in alla dokument 
som Sedgwick begär för försäkringsgivarens räkning, för att de ska kunna bedöma 
rätten till ersättning. 

När och hur ska jag betala? 
Premien betalas av din klubb. 

Hur kan jag säga upp avtalet? 
Försäkringen är obligatorisk och avslutas den dag du inte längre är anställd under IUP 
avtalet och ansluten klubb. 

Vid klagomål: Kontakta klagomålsansvarige hos SveNord Försäkring AB. 

Kontaktuppgifter:  

SveNord: Fredrik Larsson, 070-631 99 41, fredrik.larsson@svenord.com 

Skadereglering: Sedgwick Sweden AB, 08-411 11 60, personskador@se.sedgwick.com 

Länk till skadeanmälan: https://app.assently.com/t/591k8g 

 

 

Mer information finns på vår hemsida: www.svenord.com/Professionell-Sport.php 
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