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Försäkringsvillkor Svensk Elitidrott för Svensk Ishockey, Fotboll och Handboll.

Dessa försäkringsvillkor gäller från och med den 1 maj 2019 eller till dess nya försäkringsvillkor 
börjar gälla. Försäkringsfall som inträffar under denna period ska således regleras enligt 
dessa villkor. 

Försäkringsavtalet 
För försäkringsavtalet gäller vad som fastställs i kollektivavtalet om IUP Elitidrott för  (IUP 
Elitidrott -planen) enligt överenskommelser mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen, dessa 
försäkringsvillkor och därtill hörande handlingar. 
Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren lämnat Försäkringsgivaren. Försäkringen löper 
enligt planen. 
Försäkringen gäller så länge som den försäkrade tillhör IUP Elitidrott -planen. IUP Elitidrott 

Försäkringsgivare och Skadereglering

Försäkringsgivare för denna försäkring är de/ det Lloyds-syndikat som anges i försäkringsbrevet. 
Skadereglerare är Sedgwick Sweden AB, Englundavägen 13, 171 41 Solna. Tel:08 98 33 60.

Försäkringsgivarens behandling av personuppgifter 

Huvudansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det Försäkringsgivare och Försäkringsgivarens 
skadereglerare, Sedgwick Sweden AB som du eller din grupp har avtal med. De personuppgifter som vi hämtar 
cim dig används för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser och för ändamål som är nödvändiga:i 
försäkrings-verksamheten. Uppgifterna används för till exempel.premieberäkning, statistik och förebyggande 
av skador samt för marknadsföring genom till .exempel e-post och sms. Vi använder även uppgifterna i vår 
skadeförebyggande forskning... De flesta uppgifterna lämnar du själv, men vi kan även komplettera med 
uppgifter från andra källor, som folkbokförings-, fastighets och kreditupplysningsregister. Dina 
personuppgifter behandlas med sekretess, i enlighet med Försäkringsgivarens etiska regler. I ett kundregister 
som är gemensamt för Försäkringsgivaren och Nordic Loss Adjusting, hanteras dina adressuppgifter samt 
enkla grundläggande uppgifter om ditt avtal. Kundregistret används bland. annat för automatisk 
adressuppdatering, samordning av information till dig och marknadsföring. Enligt GDPR har du rätt art begära 
information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. För utdrag skriver du till: Sedgwick 
Sweden AB som håller register åt Försäkringsgivaren,  Englundavägen 13, 171 41 Solna 

Skatteregler ... 
Försäkringen är i skatterättslig mening en kapitalförsäkring. Försäkringsbelopp som utbetalas
är fria från inkomstskatt. 

Ändring av försäkringsvillkor 
Försäkringsvillkor som är utformade enligt kollektivavtalet för Svensk Elitidrott mellan 
Arbetsgivaralliansen och Unionen får anpassas till framtida ändringar i kollektivavtalet. Anpassningar får även 
ske till sådana framtida ändringar av tillämpningen av kollektivavtalet som beslutas av 
kollektivavtalsparterna, av IUP Elitidrott -nämnden eller av behörigt organ som är utsett av berörda 
kollektivavtalsparter. Förändringar i försäkringsvillkor kan göras av Försäkringsgivaren under avtalstiden om 
detta är nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrar rättstillämpning. 

2 









Därutöver ska nedanstående handlingar skickas till oss. 
Begäran om ersättning vid dödsfall: 
Vår blankett för anmälan om dödsfall, om vi begär det. 

Dröjsmålsränta 
Utbetalning ska ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på ersättning fullgjort 
vad som krävs enligt Gemensamma bestämmelser, Åtgärder för utbetalning av ersättning. 
Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet 
varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalningen dock inte ske förrän en månad förflutit 
efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. 
Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Försäkringsgivaren dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
Dröjsmålsränta betalas dock inte om den är mindre än 0,5 procent av prisbasbeloppet 
för det år då utbetalning sker. 

Preskription 
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om den som gör anspråk 
på ersättning inte väcker talan mot oss inom trevå år från tidpunkten när det förhållande som enligt 
försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde, eller i övrigt enligt lag. 
Med förhållande avses de förutsättningar i försäkringsavtalet/gruppavtalet, försäkringsbeskedet 
och försäkringsvillkoren som måste vara uppfyllda för att rätt till ersättning ska föreligga. Preskriptionstiden 
börjar löpa när rätt till ersättning från försäkringen föreligger. 
Den som framställt sitt anspråk till oss inom den tid som anges här, har dock alltid minst sex 
månader på sig att väcka talan mot oss från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning 
till anspråket. 

Överlåtelse 
Försäkringen får inte överlåtas. 

Begränsningar i försäkringens giltighet 

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· . . cim 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 le.da till fängelse, kan försäkringsersättningen sättas ned ··helt 
eller delvis om du inte var under 15 år eller allvarligt psykiskt störd. 

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. 
Vistelse utanför Sverige anses inte avbruten genom högst 45 dagars uppehåll i en följd i 
Sverige för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt
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KRIG

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

Befinner sig Sverige i krig eller i ett förhållande som av regeringen jämställs med krig gäller 
Försäkringsgivarens ansvar och rätt att ta ut krigspremie enligt vad som anges i lagen om 
försäkringsverksamhet 
under krig eller krigsfara med mera 
Medan krig råder eller inom ett år efter det att kriget upphört, lämnas inte ersättning för försäkringsfall 
som har samband med kriget. 
Begränsningarna avser inte dödsfall och invaliditet. 
Krig utanför Sverige 

Om du trots Utrikesdepartementets avrådan reser till område utanför Sverige där krig råder, 
lämnas inte ersättning om försäkringsfallet är orsakat av kriget. Bryter krig ut under vistelsen i 
området gäller dock försäkringarna utan särskilda begränsningar under de första tre månaderna. 
Ersättning lämnas inte för försäkringsfall som inträffar vid deltagande i krig. Även till exempel 
militärt bevakningsuppdrag i FN:s eller annan liknande organisations regi räknas som 
deltagande i krig under den tid du vistas i det område som uppdraget avser. 

Skador orsakade av atomkärnreaktion eller av biologisk/kemisk/nukleär 

substans 

Ersättning lämnas inte för försäkringsfall vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt 
samband med atomkärnreaktion. 
Ersättning lämnas inte heller för försäkringsfall som uppstått genom biologisk, kemisk eller 
nukleär substans som. spridits ut i samband med terrorhandling. 
Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller 
där försäkringsfallet inträffar och som framstår att vara utförd i syfte att 
• allvarligt skrämma en befolkning
• otillbörligt tvinga offentliga organ eller internationell organisation att genomföra eller avstå från att  
genomföra viss åtgärd eller
• allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller 
sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.

•   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 iiknande händelser. 
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