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Kollektiv olycksfallsförsäkring 
 
 
 
Försäkrade är unga domare i Dalarna. 
 
Försäkringens omfattning 
Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under verksamheten och direkt resa till 
och från denna verksamhet, anordnad av Fotbolls- och Innebandyförbundet samt 
anknutna klubbar i Dalarna.  
 
 

F Ö R S Ä K R I N G E N  I N N E H Å L L E R  

Medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 10 prisbasbelopp 

Schablonersättning för behandlings- och läkningstid  

Tandvårdskostnader i längst fem år  

Skadade kläder och glasögon med upp till ett halvt prisbasbelopp  

Övriga merkostnader med upp till tre prisbasbelopp  

Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med upp till ett prisbasbelopp  

Psykologiskt stöd i krissituation med upp till ett halvt prisbasbelopp  

Vanprydande ärr  

Vid dödsfall ett prisbasbelopp 
 
 

 

 
Försäkringsbeloppet vid invaliditet minskas med 5 procentenheter per år från och med 56 års ålder. 
 
 
Några viktiga begränsningar 
Försäkringen ersätter inte ekonomisk invaliditet när den försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför 
Norden vid försäkringsfallet. Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader som ersätts på annat sätt 
enligt lag, konvention, författning, kollektivavtal, annan försäkring (exempelvis trafik- eller 
arbetsskadeförsäkring) eller från kommun, landsting eller staten. Försäkringen gäller inte vid krig eller 
krigsliknande politiskaoroligheter, atomkärnprocess eller terroristhandling. Läs om ytterligare 
begränsningar i Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring. 
 
Försäkringen ger inte rätt till efterskydd eller fortsättningsförsäkring för de försäkrade. 
 
 
Försäkringsgivare  
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681,  106 50 
Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.  
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