Startklar/Startklar Plus
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Svedea AB, org nr 556786-1678, Sverige.

Produkt: Startklar/Startklar Plus

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringarna. Det är försäkringsbrevet och förköpsinformationen tillsammans
med det fullständiga försäkringsvillkoret som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringskompetens tillsammans med Svedea erbjuder Startklar och Startklar Plus för dig som söker en motions- och tävlingsförsäkring.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Följande ersättningsförmåner ingår i Startklar och

Olycksfallsförsäkringen lämnar ersättning för
direkta följder av en olycksfallsskada. Det är en
kroppsskada du drabbas av genom en oförutsedd
plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas
inte som kroppsskada. Läs mer vad som ingår i
begreppet olycksfallsskada i de fullständiga
försäkringsvillkoren.

Startklar Plus:
1. AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING
- upp till 5 000 kr per försäkringsperiod
2. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Akutersättning - upp till 10 000 kr
Resekostnader
Sönderklippta kläder och idrottsutrustning
Tandskadekostnader - upp till 1 prisbasbelopp
Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
Medicinsk invaliditet upp till 15 prisbasbelopp
Dödsfall - 1 prisbasbelopp
AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING
Startklar och Startklar Plus gäller för motions- och
tävlingsarrangemang i Sverige som är öppna för
allmänheten. De gäller fram till dess att aktuellt
arrangemang startat.
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Startklar 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.
Startklar 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.

Som olycksfallsskada räknas inte frivilligt orsakad
kroppsskada och kroppsskada genom:
smitta av bakterier, virus eller annat smittämne
– dock kan smitta på grund av insektsstick eller
liknande ersättas som olycksfallsskada
smitta eller förgiftning genom intagande av mat
eller dryck
ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid
medicinsk behandling)
användning av läkemedel
förslitning, överbelastning eller överansträngning

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?

kan begäras för att begränsa de skador som kan
uppkomma.

Kostnader utanför Sverige
Om skadan beror på att den försäkrade varit grovt
vårdslös
Om skadan inträffar under krig, krigsliknande
händelser, terrorhandling, revolution, inbördeskrig,
uppror eller atomkärnreaktion.
Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel
och inte heller för följder av sådana tillstånd
om symtomen visat sig före försäkringens
teckningsdag.
Force majeure: Om en utredning av ett
försäkringsfall eller utbetalning av ett
försäkringsbelopp blir försenat på grund av force
majeure, det vill säga händelse som ligger utanför
Svedeas kontroll, kan inte Svedea hållas ansvariga
för förseningen. Detta givet att vi gjort vad som

Exempel på sådana force majeure-händelser
är ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd,
krig, krigsliknande händelse, terrorhandling,
naturkatastrof, brand, strejk, blockad, bojkott,
lockout eller annan liknande omständighet.
Svedea svarar inte heller för skada som orsakats av
fel i telefonnät eller annan teknisk utrustning som
inte tillhör oss.
Beträffande strejk, blockad, bojkott och lockout
gäller ovanstående även om det är Svedea som är
föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss annars kan det medföra att försäkringen blir ogiltig eller att
försäkringsgivaren är fri från ansvar enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt. Inbetald premie
återbetalas inte i sådant fall.

När och hur ska jag betala?
Du betalar din försäkring i samband med att du köper försäkringen i Startklars webbutik med kort eller Swish eller i samband
med anmälan till ett motions- eller tävlingsarrangemang. Vid genomfört köp skickas en beställningsbekräftelse och specifikation
på köpet till den e-postadress som du angivit.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla samma dag som ansökan om försäkring gjorts, under förutsättning att fullständiga ansökningshandlingar har lämnats till oss och att försäkringen kan beviljas på normala villkor och det inte av ansökningshandlingarna
eller på annat sätt framgår att försäkringen ska börja gälla vid annan tidpunkt. Försäkringen slutar i vanliga fall attt gälla ett (1) år
efter tecknandet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Under försäkringstiden kan du säga upp försäkringsavtalet när som helst. Uppsägningen ska ske skriftligen. Vi har alltid rätt att
kräva premie för den tid försäkringen varit gällande.

