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Du som älskar motorsport vet säkert att det finns risk för att råka ut för  
ett olycksfall. Alla som har en licens i Svenska Bilsportförbundet har en 
olycksfallsförsäkring som gäller både vid träning, tävling och även på  
vägen dit och hem. 

Försäkringsinformation
Svenska Bilsportförbundet
I samarbete med Folksam
Försäkringen gäller från och med 1 januari 2016

För dig som licensierad förare är försäkringsskyddet i förbun-
dets försäkring begränsat i vissa avseenden. Vi i Folksam re-
kommenderar dig att ha ytterligare försäkringar som gäller all-
tid, inte bara när du idrottar. Kontakta oss så hjälper vi dig att bli  
bra försäkrad. Ring 0771-950 950

Gäller både vid tävling och och träning
Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när li-
censierad deltar i träning, tävling och uppvisning på banor som 
godkänts av förbundet. Försäkringen gäller också vid av tränare 
beordrad enskild träning inom förening tillhörande Svenska 
Bilsportförbundet. Den gäller också under direkt färd till och 
från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än he-
morten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor 
och vistelse i samband med denna

För vem gäller försäkringen?
Alla licensierade som är anslutna till Svenska Bilsportförbun-
det har en obligatorisk försäkring i Folksam. Anslutningen till 
försäkringen sker i samband med att licensavgiften betalas till 
förbundet (försäkringspremien ingår i licensavgiften).

Försäkring finns också för mekaniker om Mekanikeranmälan 
är ifylld och inlämnad till arrangören innan tävlingsstart, och 
för ansvarig medföljande enligt SBF:s regelverk.

Giltighetstid 
Försäkringen gäller när licensen är giltig.

Ersättning K64970
För att Licensförsäkringen ska gälla fullt ut vid Racing, Rally 
och Historisk-Bilsport krävs att du ska ha använt HNRS/FHR. 
Det åligger dig som försäkrad att vid skada bevisa att du använt 
HNRS/FHR enligt förbundets regelverk.

Ersättningar K64970 Ersättningsbelopp
Läkekostnader Nödvändiga kostnader 

Tandskadekostnader Nödvändiga kostnader

Sönderklippta kläder i samband 
med vård

upp till 15 procent av ett  
pris-basbelopp

Skadade idrottskläder och 
glasögon

upp till 30 procent av av ett 
prisbasbelopp

Medicinsk invaliditet
•	 invaliditetsgrad 1–4 procent
•	 invaliditetsgrad 5–74 procent 

•	 invaliditetsgrad 75 procent 
och högre

5 000 kr
ersättning beräknas på  
500 000 kr
1 000 000 kr

Dödsfall 1 prisbasbelopp

Krisförsäkring upp till 10 behandlingstillfällen

Merkostnader för hemtransport Nödvändiga kostnader

Prisbasbeloppet år 2016 är 44 300 kronor.

Reseförsäkring för förare med  
internationell licens K64971
Ersättningar K64971 Ersättningsbelopp
Läkekostnader och  
resekostnader

Nödvändiga kostnader 

Merkostnader för kost och logi Nödvändiga och skäliga  
kostnader

Tandskadekostnader Nödvändiga kostnader

Merkostnader för hemresa Nödvändiga kostnader

Kostnader för resa till svårt  
sjuk i utlandet

Högst 60 000 kr

Kostnader för hemtransport 
från utlandet av avliden för 
begravning

Se villkor

Anmäl din  
skada på  

0771-960 960



Utländska aktiva
Aktiva utanför EU- och EES-länderna som representerar 
svenska föreningar har inte rätt till offentligt finansierad vård i 
Sverige. För dessa aktiva kan kostnaden för vård och behand-
ling blir hög. Komplettera gärna med Olycksfallsförsäkring för 
utländska medborgare K97 som dygnet runt ger kostnadstäck-
ning vid olycksfall och akut sjukdom, upp till 300 000 kronor 
per skada.

Ledare och funktionärer
Som ideell ledare eller funktionär är du olycksfallsförsäkrad 
genom RF:s Grundförsäkring (K 62510). När du är på resa ut-
omlands gäller försäkringen även vid akut sjukdom.

Olycksfall – inte förslitningar
Försäkringen ersätter olycksfallsskador och inte skador som är 
orsakade av exempelvis förslitning, överbelastning eller överan-
strängning, även om besvären infunnit sig under idrottsutövning.

Kort information om försäkringen
För försäkringarna gäller vad som anges i försäkringsavtal mel-
lan Svenska Bilsportförbundet och Folksam, i dess försäkrings-
villkor, i försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt. 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren. 
Fullständiga försäkringsvillkor översänds på begäran.

Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar ersättning vid olycksfallsskada.

Begreppet olycksfallsskada
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäk-
rade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. 
Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycks-
fallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförut-
sedd plötslig yttre händelse vid
•	Hälseneruptur (avsliten hälsena)
•	Vridvåld mot knä
•	 Fraktur (dock inte stressfraktur)
•	 Solsting, värmeslag och förfrysning.
Ersättning lämnas också för skada på protes eller annan liknande 
anordning som används för sitt ändamål när skadan inträffade.

Läkekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, 
läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan. 
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. 
Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnader ersätts bara 
där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på an-
nat sätt finansieras av offentliga medel.

Om du inte använt HNRS och råkar ut för en olycksfallsskada 
vid Racing, Rally eller Historisk-Bilsport är självrisken 5000 
kronor för läke- och resekostnader.

Tandskadekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga behandlingskostnader som 
uppkommer inom fem år från skadedagen. Kostnad ska vara 
godkänd av Folksam innan behandling påbörjas. Måste slut-
behandling uppskjutas utöver fem år från skadetillfället ersätts 
också denna om Folksam godkänt behandlingen inom fem år 
från skadedagen. Högsta ersättning per skada är 60 procent av 
ett prisbasbelopp.

Sönderklippta kläder i samband med vård
Ersättning lämnas för kläder och hjälm som sjukvårdspersonal 
klippt sönder i samband med omhändertagande. Högsta ersätt-
ning per skada är 15 procent av ett prisbasbelopp varav sönder-
klippt hjälm ersätts med högst 1 500 kronor.

Skadade idrottskläder och glasögon
Om olycksfallsskadan krävt vård hos legitimerad läkare kan 
ersättning lämnas för skadade idrottskläder (dock inte idrotts-
skor) och glasögon som den försäkrade burit vid olyckfallsska-
dan. Ersättning lämnas för kostnader som överstiger 3 procent 
av prisbasbeloppet. Högsta ersättning per skada är 30 procent 
av ett prisbasbelopp.

Medicinsk invaliditet
Ersättning lämnas då det efter olycksfallsskada finns bestående 
nedsättning av kroppsfunktionen, medicinsk invaliditet. 

Vid invaliditetsgrader lägre än fyra procent lämnas ersättning 
med en procent av försäkringsbeloppet. 

Vid invaliditetsgrader 5-49 procent lämnas ersättning med så 
stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska 
invaliditetsgraden angiven i procent. 

Vid invaliditetsgrader 50 procent eller högre lämnas ersättning 
med dubbelt försäkrigsbelopp. 

Om du råkar ut för en olycksfallsskada vid Racing, Rally eller 
Historisk-Bilsport och inte använt HNSR/FHR halveras försäk-
ringsbeloppet för medicinsk invaliditet..

Dödsfallsersättning
Ersättning utbetalas till den avlidnes dödsbo. Försäkringen gäl-
ler för dödsfall vid olycksfallsskada (oavsett den försäkrades 
ålder), men också vid plötslig död till följd av annan orsak än 
olycksfallsskada (då den försäkrade inte fyllt 70 år).

Krisförsäkring
Har du drabbats av psykisk ohälsa som en direkt följd av en 
traumatisk händelse under den tid du är försäkrad i form av:
•	 olycksfallsskada som vi kan ersätta,
•	 närvaro vid annan persons dödsfall,
•	 överfall, hot, rån, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt,
lämnar försäkringen ersättning för korttidsterapi.

Vid överfall, hot, rån, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt ska 
händelsen vara polisanmäld.

Vi lämnar ersättning för högst tio behandlingstillfällen av legiti-
merad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Ersättning och utbetalning
Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år. Försäkringsbe-
lopp som utbetalas är fria från inkomstskatt.

Preskription
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd 
upphör om du som gör anspråk på ersättning inte väcker talan 
mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som ger 
rätt till ett försäkringsskydd inträdde. Du som framställt ditt an-
språk till oss inom den tid som anges här, har dock alltid minst 
sex månader på dig att väcka talan mot oss från den dag vi har 
förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.

Här finns vi
Folksam Idrott Kundservice, 106 60 Stockholm
Telefon 0771-960 960 
folksam.sport@folksam.se


