
Ishockeyförsäkring 

Medlemmar i idrottsföreningar är ofta olycksfallsförsäkrade när de idrottar i föreningens 

verksamhet. Försäkringen ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med 

match, tävling, organiserad träning och även under resor till och från sådana aktiviteter.  

Från och med 2013-10-01 har försäkringen övergått till Pensum som är 

försäkringsförmedlare för Svenska Ishockeyförbundet och förmedlar samtliga försäkringar 

som berör förbundet. Skador som inträffat före 2013-10-01 anmäls till Folksam telefon 0771-

960 960. 

 

Lagförsäkringen och ungdomsförsäkringen 2013  
Här kan du läsa mer om Svenska Ishockeyförbundets nya licens- och ungdomsförsäkring som 

började gälla från och med 1 oktober 2013. 

Försäkringens innehåll i korthet: 

 

Försäkringen omfattar ersättning vid olycksfallsskada. 

VAD ÄR EN OLYCKSFALLSSKADA? 

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd 

plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada 

jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid 

• total hälseneruptur (helt avsliten hälsena) 

• ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet korsband) 

• fraktur (dock inte stressfraktur) 

• solsting, värmeslag och förfrysning 

Skador orsakade av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som 

olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvären infunnit sig i samband med idrott. 

Vid skada gäller alltid det fullständiga villkoret. 

 

ERSÄTTNINGAR 

AKUTERSÄTTNING 

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader, när du p g a skadan besöker 

läkare eller går på sjukgymnastik. För att du ska få rätt till ersättning krävs att du har fått vård hos 

en legitimerad läkare som du dessutom kan uppvisa uppgift om diagnos från. Kom ihåg att du 

behöver redovisa alla dina utlägg till oss från och med det första läkarbesöket (spara därför alltid 

originalkvitto). Den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 10 000 kr. Akutersättningen 

ersätter inte förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan. 

Ersättning för sönderklippta kläder lämnas när kläder klipps sönder av sjukvårdspersonal i 

samband med vård. Högsta ersättning är 15% av ett prisbasbelopp. 

SJÄLVRISK 

Försäkringen gäller med en självrisk på 5% av ett prisbasbelopp vid varje skadetillfälle. 



TANDSKADEKOSTNADER 

Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i 

munnen. Om det redan vid skadetillfället förelåg/fanns ett tandbehandlingsbehov vad avser de 

skadade tänderna har Svedea rätt att i skälig omfattning delvis eller helt nedsätta ersättningens 

storlek. 

Ersättning kan lämnas för kostnad upp till högst den nivå som framgår av Folktandvårdens prislista 

för allmäntandvård och specialisttandvård vid tidpunkten för behandling. Ersättning lämnas inte för 

de faktiska tandvårdskostnader som överstiger Folktandvårdens prislistor. 

För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. 

Slutbehandling kan skjutas upp till efter 25 års ålder under förutsättning att Svedea innan den 

försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen. 

Uppskjuten behandling måste avslutas innan den försäkrade fyller 30 år. 

Högsta sammanlagda ersättningsbelopp per skada är alltid ett prisprisbasbelopp oavsett 

Folktandvårdens prislista. 

Samtliga kostnader ska vara godkända av Svedea innan behandlingen påbörjas. 

Högsta ersättning vid skada är ett prisbasbelopp. 

SJÄLVRISK 

För försäkrade gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser (paragraf 1:10) om att 

använda tandskydd som är tillverkade av tandläkare/tandklinik. I händelse av skada ska den 

försäkrade kunna stryka att tandskydd har används vid skadetillfället. Den försäkrade ska även 

kunna uppvisa ett intyg utfärdat av tandläkare som styrker innehavet av tandskydd. Om försäkrad 

ej uppfyller ovanstående gäller försäkringen med en självrisk på 10% av prisbasbeloppet vid varje 

tillfälle. 

MEDICINSK INVALIDITET 

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk 

invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en 

tabell. 

• Då invaliditetsgraden är lägre än 5 % utbetalas 3 500 kr 

• För skador som är bedömda till mellan 5 % och 74 % utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet 

som motsvarar invaliditetsgraden. 

• För skador bedömda till 75 % eller högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp. 

Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från 

skadedagen. 

DÖDSFALLSERSÄTTNING 

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett hur gammal du är), 

men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). 

Försäkringsbeloppet utbetalas till dina efterlevande enligt generella regler om förmånstagare där 

make/sambo kommer i första hand. De generella reglerna gäller inte om du skickat in ett särskilt 

önskemål till oss om vem som ska få en eventuell utbetalning. 

KRISFÖRSÄKRING 

Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse som försäkrad råkar ut för eller är 

närvarande vid. Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi med högst tio behandlingstillfällen 

per försäkrad och skada. 

 



SÅ HÄR GÖR DU OM DU SKADAR DIG 
Vid skada ringer du Svedea på tel: 0771 – 160 199. 

ANNAT BRA ATT VETA: 

SKATTEBESTÄMMELSER 

Utbetalda ersättningar är inkomstskattefria. 

DUBBELFÖRSÄKRING 

Om försäkrad har flera olycksfallsförsäkringar, och skada är ersättningsbar från en sådan, kan 

invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa. 

Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring. 

Då försäkrad har annan olycksfallsförsäkring i Svedea, som medger kostnadsersättning utöver 

utbetald akutersättning, kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna. Finns försäkring tecknad 

i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt. 

VILKA ÄR FÖRSÄKRADE 

LAGFÖRSÄKRINGEN 

Försäkrade är de spelare som ingår i ett lag för vilket lagförsäkringsavgift är betald till 

distriktsförbundet. OBS! För att försäkringen ska vara giltig ska spelarna vara medlemmar i 

föreningen och också vara registrerade i spelarkortsregistret. Samtliga spelare ska vara 

registrerade i Spelarkortsregistret. 

UNGDOMSFÖRSÄKRINGEN 

Försäkrade är ungdomar, yngre än 10 år, inom förening, spelaren skall vara medlem i 

föreningen, ansluten till Svenska Ishockeyförbundet. Ungdomsförsäkringen är premiefri. 

NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska 

Ishockeyförbundet, distrikts- ishockeyförbund eller av förening anordnad match, organiserad 

träning i ishockey eller ishockeyskola samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då 

aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor 

och vistelse i samband med denna. 

LAGFÖRSÄKRINGEN 

Försäkringen gäller under den försäkringsperiod för vilken spelaren är registrerad i 

spelarkortsregistret. Giltighetstiden förlängs med ett efterskydd som gäller under oktober månad 

efter försäkringsperiodens slut, dock längst t o m dagen före registrering sker för ny 

försäkringsperiod. För spelare som anmäls under perioden 15 maj-30 september gäller 

försäkringen också för hela den kommande försäkringsperioden som börjar 1 oktober. 

UNGDOMSFÖRSÄKRINGEN 

Försäkringen gäller per försäkringsperiod 1 oktober - 30 september. Försäkringen förlängs med ett 

efterskydd som gäller under oktober månad det kalenderår man fyller 10 år, dock längst t o m 

dagen före registrering av försäkring. 

  

    



ALLMÄN INFORMATION 

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera 

framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren. 

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som 

gällde det år eventuell skada inträffade. 

 

Skadehantering 

Vår skadeservice når du på telefon 0771 - 160 199, bemannad vardagar från klockan 08.30 till 

17.00 (övrig tid via skadejour på samma nummer) eller via mail idrottsskador@svedea.se 

Bifogat finns skadeblanketter speciellt anpassade efter den inträffade skadetypen. 

Ladda hem eller skriv ut blanketten - fyll i den - posta eller maila den till oss. 

Vi samarbetar med de största skadereglerings- och besiktningsföretagen och vår målsättning är 

alltid att ge våra kunder en snabb och korrekt skadehantering. 
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 Så här gör du för att anmäla olycksfallsskada  
För att hanteringen av olycksfallsskadan ska gå så snabbt som möjligt ber vi er att skicka in alla 
uppgifter och underlag vi behöver.  
 
1. Fyll i skadeblankett för olycksfall.  
Beskriv så utförligt du kan vad som har hänt och när det inträffade. Ange om skadan inträffade under 
match eller träning.  
Glöm inte att ange din mejladress så att vi kan kontakta dig om vi har fler frågor.  
 
2. Bifoga kvitton  
Bifoga originalkvitton på de utlägg du har haft.  
Ange även om utrustning såsom kläder eller hjälm har blivit sönderklippt av sjukvårdspersonal och 
bifoga i så fall originalkvitton på dessa.  
 
3. Bifoga särskilda underlag vid tandskada  
Alla spelare som är födda 1984 och senare ska ha tandskydd om de spelar utan galler. Det ska vara 
tandskydd framtaget av tandläkare eller tandtekniker. Om du tillhör denna målgrupp ber vi dig därför 
att fylla i om tandskydd användes vid olyckstillfället. Glöm inte att ange kontaktuppgifterna till din 
tandläkare. Dessa kontaktuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka efter intyg om tandskydd.  
Vid tandskada under träning behöver vi förutom intyg från tandläkare även ha ett intyg från tränaren 
att tandskydd använts.  
Om du spelar i division 4 eller lägre ska du vända dig till distriktkansliet för att få en kopia av 
matchprotokollet som du bifogar tillsammans med din skadeanmälan. I matchprotokollet ska det 
anges att tandskydd har använts.  
 
4. Skicka in skadeanmälan och underlag till Svedea.  
Du kan antingen skanna skadeanmälningsblanketten och dina underlag och mejla dem till 

idrottsskador@svedea.se  

eller posta blanketten och underlagen till följande adress;  

Svedea Specialförsäkringar  

Box 3489  

103 69 Stockholm  

 

Om du har några frågor når du oss på 0771-160 199 

Spelare som kommer från länder utanför EU och tillfälligt spelar i Sverige måste ha en 

sjukvårdsförsäkring. 

Pensum försäkringsförmedlare hjälper till med detta. 

 

Länkar nedan till blankett att fylla i vid olycksfall, villkor och allmänna bestämmelser 

http://www.svedea.se/media/300703/Olycksfall_hockey_new_2.pdf 

http://www.svedea.se/media/300841/Villkor-Hockeyfoerbundet_low.pdf 

http://www.svedea.se/media/199222/Villkor%20AA_web_final_new_2013-01-01.pdf 

http://www.svedea.se/media/300703/Olycksfall_hockey_new_2.pdf
http://www.svedea.se/media/300841/Villkor-Hockeyfoerbundet_low.pdf
http://www.svedea.se/media/199222/Villkor%20AA_web_final_new_2013-01-01.pdf

