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STARTKLAR, STARTKLAR PLUS, STARTKLAR CLASSIC OCH STARTKLAR CLASSIC PLUS

Allmänt
Avbeställningsförsäkringen i Startklar, Startklar Plus, Startklar Classic och Startklar Classic Plus gäller för
motions- och tävlingsarrangemang i Sverige som är öppna för allmänheten. Den gäller fram till dess att
aktuellt arrangemang startat.
Olycksfallsförsäkringen i Startklar och Startklar Classic gäller under aktuellt arrangemang samt under
resa till och från arrangemang inom Sverige. Då arrangemanget sker på annan ort än hemorten (inom
Sverige) gäller olycksfallsförsäkringen också under vistelse på den orten.
Olycksfallsförsäkringen i Startklar Plus och Startklar Classic Plus gäller som för Startklar med tillägget att
försäkringen också gäller vid träning i Sverige inför motions- och tävlingsarrangemang. Den gäller även
under resa till och från träning (inom Sverige). Då träning sker på annan ort än hemorten (inom Sverige)
gäller den också under vistelse på den orten.

Försäkringens ikraftträdande
Försäkringen startar vid den tidpunkt vi kommer överens om vid tecknandet av försäkringen.

Premiebetalning
Premien för en nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar från den dag då vi sänt faktura eller
premieavisering.
Betalas inte premien i tid säger vi upp försäkringen, som upphör att gälla 14 dagar efter uppsägningstidpunkten, om inte premien betalas inom denna tid.
Vid förnyelse av försäkringen ska premien betalas senast en månad efter det att vi sänt faktura eller
premieavisering. Betalas inte förnyelsepremien i tid säger vi upp försäkringen, som upphör att gälla 14
dagar efter uppsägningstidpunkten, om inte premien betalas inom denna tid. Uppsägningstidpunkten är
den dag då vi sänt meddelande om uppsägning.

Avbeställningsförsäkring
Ersättning lämnas för din del av anmälningsavgiften då du inte kan delta i arrangemanget på grund av
akut sjukdom, olycksfallsskada eller om du avlider. Orsaken ska vara plötslig och oväntad samt okänd vid
tecnandet av försäkringen. Rätt till ersättning ska kunna styrkas med läkarintyg som ska vara utfärdat av
legitimerad läkare.
Försäkringen lämnar även ersättning vid:
• graviditet (efter tolfte graviditetsveckan) som uppkommer under försäkringens giltighet och
förhindrar deltagande i arrangemanget
• avbeställning till följd av allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall av livshotande karaktär eller dödsfall
som drabbat den försäkrades nära anhöriga
• allvarlig skada eller inbrott som inträffat i den försäkrades privata bostad i Sverige och som kräver den
försäkrades närvaro. Med allvarlig skada eller inbrott menas att hela eller väsentlig del av bostaden
drabbas av till exempel brand eller inbrott med omfattande skadegörelse eller egendomsförlust som
följd.
Försäkringsbeloppet motsvarar anmälningsavgiften som du betalat till arrangören. För licensavgift eller
annat som till exempel boende eller måltider som kan vara inkluderade i anmälningsavgiften lämnas ingen
ersättning.
Högsta ersättningsbelopp under ett försäkringsår är sammanlagt 5 000 kronor och det högsta
ersättningsbeloppet för ett enskilt motions- och tävlingsarrangemang är 2 500 kronor.
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Olycksfall
Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre
händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada.
Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som orsakats av solsting, värmeslag, förfrysning, vridvåld
mot knä, fraktur (dock inte stressfraktur) och avsliten hälsena (hälseneruptur) även utan oförutsedd
plötslig yttre händelse. För andra avslitna senor lämnas ersättning bara om de är en direkt följd av ett
olycksfall.
Med kroppsskada jämställs skada på protes eller annan liknande anordning som användes för sitt ändamål
när skadan inträffade.
Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna skadeorsakerna ska anses föreligga, om det
är klart mera sannolikt än att samband inte föreligger.
Finns redan ett kroppsfel (sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada) när olycksfallsskadan
inträffar eller har kroppsfelet tillkommit senare gäller följande.
Har kroppsfelet medverkat till att följderna av skadan förvärrats, lämnas ersättning bara för de följder
som direkt beror på olycksfallsskadan oberoende av kroppsfelet. En bedömning sker således av vilken
skadeföljd det hade blivit om kroppsfelet inte funnits. Om det endast är kroppsfelet som har orsakat
besvären lämnas ingen ersättning.
Som olycksfallsskada räknas inte frivilligt orsakad kroppsskada och kroppsskada som uppkommit genom
• smitta av bakterier, virus eller annat smittämne – smitta på grund av insektsstick eller insektsbett, till
exempel TBE eller borreliainfektion på grund av fästingbett, kan dock ersättas som olycksfallsskada
• smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck
• ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom användning av
läkemedel
• förslitning, överbelastning eller överansträngning. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som
olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck eller muskelbristning.

Ersättningar
AKUTERSÄTTNING
Ersättning lämnas vid olycksfallsskada för kostnader för nödvändig läkarvård, läkemedel, behandling och
hjälpmedel under förutsättning att de föreskrivits av läkare för att läka skadan. Kostnaderna ska kunna
styrkas med originalkvitton och ska ha uppkommit inom fem år från det att olycksfallsskadan inträffade.
Om läkarvård, läkemedel, behandling eller hjälpmedel enligt ovan inte finansieras av offentliga medel,
lämnas ersättning motsvarande patientavgiften för offentlig finansierad vård i Sverige.
RESEKOSTNADER
Ersättning lämnas vid olycksfallsskada för resekostnader som uppkommer inom fem år från det att
olycksfallsskadan inträffade. Kostnaderna ska styrkas med originalkvitto.
Med resekostnader menas kostnader för resor till och från vård eller behandling. Billigast möjliga färdsätt
med hänsyn till hälsotillståndet ska användas. Resekostnader till och från vård och behandling ersätts
med högst den egenavgift för resor i samband med vård som bestäms av landstinget.
Högst ersättning för Akutersättning och Resekostnader
Ersättning lämnas med sammanlagt högst sex procent av ett prisbasbelopp för kostnader som
uppkommer inom fem år från skadetillfället.
Utöver ersättningarna ovan som är begränsade till motsvarande sex procent av ett prisbasbelopp, kan
ersättning lämnas för kostnader som beskrivs under Övriga resor och Sjukhusvård.
ÖVRIGA RESOR
Under akut sjuktid kan ersättning lämnas för kostnader för resor mellan bostaden och den fasta arbetseller utbildningsplatsen om legitimerad läkare har föreskrivit särskilt transportmedel under akut sjuktid
för att du ska kunna utföra arbetet eller utbildningen. Kostnader för resor mellan fast bostad och
ordinarie arbetsplats ska dock i första hand ersättas av arbetsgivare/försäkringskassan.
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TANDSKADEKOSTNADER
Om olycksfallsskadan medför behov av tandläkarvård, som en direkt följd av olycksfallet, ersätts kostnad
för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen.
Om det redan vid skadetillfället förelåg ett tandbehandlingsbehov vad avser de skadade tänderna har vi
rätt att i skälig omfattning sätta ned ersättningen, helt eller delvis.
Endast en slutbehandling (permanent behandling) per skada ersätts.
För att kostnaderna ska kunna ersättas måste behandling och kostnader vara godkända av oss innan
behandlingen påbörjas.
Tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som olycksfallsskada.
Ersättning lämnas även för kostnader vid nödvändiga resor för tandbehandling. Resekostnaden ersätts
med högst den egenavgift för resor som bestäms av landstinget.
Ersättning lämnas för kostnader som uppkommer inom fem år från det att olycksfallet inträffade. För dig
som har rätt till fri tandvård, lämnas ersättning endast för den akuta behandlingen.
Måste slutbehandling senareläggas på grund av din ålder ska behandlingen, för att ersättning ska kunna
lämnas, slutföras innan du fyller 25 år eller inom fem år från det att olycksfallet inträffade.
Vid uppkommet behov av tandbehandling kan nödvändiga kostnader ersättas endast för sådan
behandling som helt eller delvis omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringens bestämmelser
eller som på annat sätt finansieras med offentliga medel.
SJUKHUSVÅRD
Om olycksfallsskadan medför att du hamnar på sjukhus lämnas ersättning för dina utökade kostnader
som beror på sjukhusvistelsen. På platser där vården inte finansieras av offentliga medel, lämnas ersättning som vid offentligt finansierad vård.
För ersättningsmomenten ovan, gäller följande begränsningar:
• För olycksfallsskada ersätts inte kostnader för vård utomlands. Om du inte har rätt till ersättning från
försäkringskassan i Sverige, lämnas ersättning från försäkringen bara för de kostnader som skulle ha
uppkommit om denna rätt funnits.
• Ersättning lämnas inte för kostnader som kan ersättas enligt lag, enligt annan författning eller från
annan försäkring.
• Ersättning lämnas inte heller för kostnader som ersätts enligt kollektivavtal slutet mellan 		
organisationer på arbetsmarknaden.
• Ersättning lämnas inte för kostnader efter det att ersättning för den medicinska invaliditetsgraden
bestämts och betalats ut.
• Ersättning lämnas inte för kostnader vid olycksfallsskada utanför hemorten om ersättning kan lämnas
från annan reseförsäkring. Gäller reseförsäkringen med självrisk ersätts denna.
INVALIDITETSERSÄTTNING
Invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp och kan utbetalas för medicinsk invaliditet om
olycksfallet leder till mätbar invaliditet inom tre år från det att försäkringsfallet har inträffat.
MEDICINSK INVALIDITET
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Rätt till
ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när invaliditetstillstånd inträtt, dock tidigast två år efter
det att försäkringsfallet har inträffat. Ersättningens storlek bestäms av invaliditetsgraden.
Den totala invaliditetsgraden kan uppgå till högst 100 procent för varje försäkringsfall.
OMPRÖVNING
Den medicinska invaliditetsgraden kan omprövas om olycksfallsskadan medför en väsentlig och
bestående försämring av kroppsfunktionen efter det att ersättningen bestämts och betalats ut.
Omprövning kan inte ske efter det att mer än fem år förflutit från den dag då invaliditetsgraden första
gången fastställdes.
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Dödsfall
VID OLYCKSFALLSSKADA
Dödsfallsersättning utbetalas om du avlider som en direkt följd av en olycksfallsskada.
Vid plötslig död till följd av annan orsak än olycksfallsskada
Dödsfallsersättning utbetalas om försäkrad som inte fyllt 70 år, avlider till följd av akut sjukdom, under
deltagande i motions- och tävlingsarrangemang som försäkringen gäller för.
Startklar Plus och Startklar Classic Plus gäller även om försäkrad som inte fyllt 70 år, avlider till följd av
akut sjukdom, under träning inför motions- och tävlingsarrangemang som försäkringen gäller för.
Sammanställning av ersättningsförmåner Startklar, Startklar Plus, Startklar Classic och
Startklar Classic Plus
ERSÄTTNING FÖR/VID
Medicinsk invaliditet

upp till 15 prisbasbelopp

Avbeställningsskydd
		

Du får tillbaka anmälningsavgiften för missat motionsoch tävlingsarrangemang på grund av sjukdom/olycksfall

Akutersättning

Nödvändiga kostnader inom 5 år

Tandskador

Nödvändiga kostnader inom 5 år

Dödsfall

1 prisbasbelopp

BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
För försäkringen gäller nedanstående begränsningar av försäkringsskyddet.
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.

Skaderegistrering
För att minska kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig försäkringsföretagen i Sverige av ett gemensamt skaderegister (GSR). Genom detta, som används i samband med
skadereglering, får försäkringsföretaget reda på om skadan även är anmäld till annat försäkringsföretag.
De uppgifter som registreras är skadetyp, skadedatum, skadenummer och person- eller organisationsnummer.
Med samma syfte kan vi även lämna uppgifter till Larmtjänst AB, en branschgemensam organisation som
arbetar för att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet.
Enligt detta villkor har vi rätt att registrera anmälda skador i GSR och lämna uppgifter till Larmtjänst AB.
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