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Försäkringsinformation  
Svenska Handbollförbundet Licensförsäkring

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för Svenska Handbollförbundets medlemmar 
som innehar tävlingslicens samt barn som är aktiv i en förening som 
är ansluten till Svenska Handbollförbundet upp till och med den 30 
september det år som barnet fyller 15 år. 

Försäkringen gäller även för icke licensierade spelare anmälda till 
Beachhandbollturnering anordnad av Svenska Handbollförbundet, 
dess distriktsförbund eller förening. För denna grupp gäller inte 
momentet Aktiv vård.

Försäkringen gäller även för lag som sätts samman för enstaka 
event i Rullstolshandboll, Gående handboll eller annan tillfällig 
aktivitet anordnad av Svenska Handbollförbundet. För denna grupp 
gäller inte momentet Aktiv vård.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som sker då du som spelare 
deltar i match, organiserad träning, och prova på aktivitet eller 
handbollskola anordnad av Svenska Handbollförbundet, dess 
distriktsförbund eller förening. Den gäller även under direkt färd till 
och från sådan aktivitet. Om aktiviteten sker på annan ort än 
hemorten (även utomlands i 45 dagar) gäller försäkringen också 
under dessa resor och vistelser i samband med denna. 

Olycksfall
Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbat den försäkrade 
genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse. Till olycksfall räknas 
även kroppsskada orsakad av solsting, värmeslag, förfrysning och 
smitta p.g.a. fästingbett. Total hälseneruptur och vridvåld mot knä 
räknas också som olycksfall även om skadan inte uppstått genom 
en plötslig, oförutsedd, yttre händelse.

Några exempel på situationer som inte är att betrakta som en 
olycksfallsskada är: 

• Överansträngning, sträckning eller annan vridning än mot knä 
ensidig rörelse

• Åldersförändring eller sjuklig förändring, handikapp
• Olycksfall som beror på sjukdom
• Psykiska besvär

En utförligare förklaring hittar du i försäkringsvillkoret GLO 02:01.

Det här ingår i försäkringen:
• Aktiv vård – rådgivning och rehabilitering 
• Akutvårdsersättning
• Behandlingskostnader för Tandvård
• Kostnader för kläder och idrottsutrustning i samband med vård
• Kristerapi
• Medicinsk invaliditet
• Dödsfallsersättning

Ersättningsmoment

Akutvårdsersättning
Om du drabbas av en olycksfallsskada som kräver att du måste akut 
behandlas av läkare eller annan sjukvårdsutbildad personal som 
medfört en kostnad för dig kan försäkringen lämna en schablon-
ersättning med 500 kr för varje ersättningsbart försäkringsfall.

Du måste kunna styrka kostnaden med kvitto. 

Tandskadekostnader
Vid olycksfall som kräver omgående tandvårdsbehandling kan 
försäkringen lämna ersättning för nödvändiga kostnader för 
behandling av skadad tand eller tandprotes. Behandlingen skall 
utföras av behörig tandläkare och Gjensidige ska på förhand 
godkänna behandlingen. Tandskada på grund av tuggning eller 
bitning ersätts inte. 

Ersättning kan lämnas med upp till och med 60 procent av ett 
prisbasbelopp per skada.

Sönderklippta kläder och 
idrottsutrustning
Vid olycksfallsskada som medfört att sjukvårdspersonal har klippt 
sönder dina kläder i samband med att du fick vård kan försäkringen 
lämna ersättning med högst 15 procent av ett prisbasbelopp.

Skadade idrottskläder och glasögon
Om olycksfallsskada krävt läkar- eller tandläkarbehandling, ersätts i 
samband med olycksfallsskadan skadade idrottskläder (dock inte 
idrottsskor) och glasögon som den försäkrade burit vid 
skadetillfället. 

Ersättning lämnas för den del av kostnader som överstiger 3 
procent av ett prisbasbelopp. Ersättning kan lämnas med högst 30 
procent av ett prisbasbelopp.

Kristerapi
Om du skulle drabbas av en akut psykisk kris som en direkt följd av 
en traumatisk händelse under försäkringstiden till följd av

• Ersättningsbar olycksfallsskada 
• Närvaro vid annan persons dödsfall 
• Rån, överfall, våldtäkt, sexuellt utnyttjande eller hot

Kan försäkringen lämna ersättning för högst tio 
behandlingstillfällen av legitimerad psykolog eller legitimerad 
psykoterapeut.

Vid behov av behandling skall Gjensidige kontaktas. All behandling 
skall vara godkänd av Gjensidige i förväg. 

Det här är en kortfattad information om försäkringen.  
För fullständiga villkor: Gå in på www.gjensidge.se/handboll

https://www.gjensidige.se/foretag/partners/handbollf%C3%B6rbundet
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Medicinsk invaliditet
Om olycksfallsskada medför att du får en bestående nedsättning 
av din kroppsfunktion lämnar försäkringen ersättning för medicinsk 
invaliditet. Till medicinsk invaliditet räknas bl a bestående värk och 
förlust av inre organ. Vi fastställer funktionsnedsättningen oavsett 
dina fritidsintressen eller arbetsförhållanden. 

För dig som fyllt 65 år minskas ersättningsbeloppet med 50 
procent.

Dödsfallsersättning
Vid dödsfall på grund av en olycksfallsskada lämnar försäkringen 
ersättning med ett engångsbelopp på 2 prisbasbelopp, som 
utbetalas till dödsboet. Försäkringen gäller även för plötsligt 
dödsfall av annan orsak under försäkringstiden, t.ex. under träning 
eller tävling för dig som inte fyllt 70 år.

Aktiv Vård – Rådgivning och Behandling
Vid en olycksfallsskada eller symtom/besvär som uppstått på grund 
av idrottsutövning (handboll) kan du som försäkrad kontakta vår 
rådgivning ”Aktiv vård”. Rådgivningen bemannas med legitimerad 
fysioterapeut och kan ge dig råd och stöd för exempelvis 
hemmaträning och därmed bidra till att skadan blir mindre allvarlig. 

Om det vid rådgivningen bedöms finnas ett behov för personlig 
behandling av en sjukgymnast, ger försäkringen dig möjlighet till 3 
behandlingstillfällen med en självrisk om 200 kr per behandlings-
tillfälle (totalt 600 kr). 

Behandlingen skall vara godkänd och bokad av vår tjänst ”Aktiv 
vård” för att omfattas av försäkringen.  

För kontaktuppgifter, se www.gjensidige.se/handboll. 

Särskilda undantag

Alkohol och droger
Försäkringen omfattar inte olycksfall som är en följd av påverkan 
och/ eller missbruk av t ex alkohol, andra berusningsmedel och 
sömnmedel. Undantaget gäller inte dödsfallsersättningen.

Brottslig handling
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit i samband med 
att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig brottslig 
handling som kan leda till fängelse.

Framkallat försäkringsfall
Om den försäkrade framkallat olycksfall eller förvärrat dess följder 
kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt. Det gäller 
även när den försäkrade låtit bli att vidta åtgärder med vetskap om 
att det medför en betydande risk för skada.

Olycksfall innan försäkringen tecknas
Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada eller följder av ett 
olycksfall som inträffat redan innan försäkringen tecknades. 
Behandling i förebyggande syfte omfattas inte.

Övriga undantag
Undantag finns även för skada i samband med atomkärnprocess, 
krig, terroristhandling och Force Majeure, vilket du kan läsa mer om i 
försäkringsvillkoren GLO 02:01.

Övrig Information om försäkringen

Försäkringstiden (löptid för avtalet)
Försäkringen gäller under perioden 1 oktober till 30 september

Preskription
Du som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd 
måste väcka talan till Gjensidige inom tio år från tidpunkten när 
skadan inträffade. Annars går rätten till försäkringsersättning 
förlorad.

Läs mer om preskription i villkoret GLO 02:01 

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Gjensidige Försäkring, org nr: 516407–0384, Box 
3031, 103 61 Stockholm, en filial till Gjensidige Forsikring ASA Norge.

Fastställd 
Invaliditetsgrad

Ersättning vid skada

0 - 9 % 0 kr

10 - 74 % Ersättning lämnas med så stor 
procentuell del av försäkringsbeloppet 
på 350 000 kr som svarar mot 
invaliditetsgraden

75 - 100 % 200 % av försäkringsbeloppet, dvs.  
700 000 kr
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Vid skada och frågor

Alkohol och droger
Anmälan om olycksfall eller dödsfall ska göras snarast möjligt till 
Gjensidige

Vid ansökan om ersättning för olycksfallsskada ska

• Legitimerad läkare eller tandläkare anlitas snarast möjligt
• Läkarens eller tandläkarens ordinationer följas noggrant
• Anmälan göras till oss så snart som möjligt efter olycksfallet 

inträffade
• Kostnader skall kunna styrkas med originalkvitton
• Den försäkrade eller dennes rättsinnehavare godkänna att 

Gjensidige får begära upplysningar från läkare eller annan 
sjukvårdspersonal, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, 
sjukgymnast, naprapat, kiropraktor, psykolog eller psykoterapeut 
samt Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning.

• Övriga handlingar och upplysningar som vi anser är av betydelse 
för bedömningen av ersättning ska lämnas till oss på begäran. 

Anmäl skada på www.gjensidige.se/handboll

Telefon 0771-326 326

E-post: handboll@gjensidige.se

Blankett för skadeanmälan finns att hämta på  
www.gjensidige.se/handboll

Information om Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial 
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial (org nr 516407-0384)  
Box 303,1103 61 Stockholm 
Telefon Växel: 0771-326 326

Besöksadress:  
Karlavägen 108, Stockholm  
Mailadress till Gjensidige: info@gjensidige.se  
www.gjensidige.se

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, är en filial till 
Gjensidige Forsikring ASA med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. 
Den svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm.

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, står i egenskap av filial 
till ett norskt försäkringsbolag, i första hand under tillsyn av norska 
Finanstilsynet. Därutöver står den svenska filialen även under tillsyn 
av den svenska Finansinspektionen. 

Reklamationer och klagomål

Omprövning inom Gjensidige
Gjensidige ska genom aktiv handläggning av ditt ärende medverka 
till att du får den ersättning du har rätt till. Om du inte är nöjd med 
det beslut du fått av oss har du alltid rätt att begära en 
omprövning hos oss. Kontakta först din handläggare för att reda ut 
eventuella missförstånd och oklarheter.

Om du vill få ditt ärende omprövat ska du i första hand vända dig 
till din handläggare genom att skriftligen redogöra vad i vårt beslut 
du anser är felaktigt. Ange ditt skadenummer. Handläggaren går 
då igenom ditt ärende på nytt och återkommer därefter till dig 
med ett skriftligt svar.

I andra hand kan du vända dig till Gjensidiges Kundombudsman. 
Skicka ett mail med en skriftlig redogörelse vad i vårt beslut du 
anser är felaktigt till kundombudsmannen@gjensidige.se 
alternativt ett brev till Gjensidige Försäkring, Kundombudsman,  
Box 3031, 103 61 Stockholm. Ange ditt skadenummer.

Omprövning utanför Gjensidige
Om du efter en omprövning fortfarande inte är nöjd kan du få 
ersättningsfrågan prövad utanför Gjensidige och du kan då vända 
dig till någon av nedanstående instanser. 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Adress: Box 174, 101 23 Stockholm, Telefon: 08-508 860 00.  
www.arn.se ARN prövar klagomål från privatpersoner, dock inte 
vållandefrågor i trafikolyckor. Prövningen är kostnadsfri.

Allmän domstol
Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende 
prövat. Kostnader i samband med domstolsprövningen kan du i 
flera fall få hjälp med genom rättsskyddet i din försäkring. Detta 
gäller även vid tvist med Gjensidige. www.domstol.se

Du kan även få vägledning via:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Adress: Box 24215, 104 51  Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108. 
Telefon: 08-22 58 00, Fax: 08-24 88 91. 
www.konsumenternas.se
Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, Finansinspektionen 
och Konsumentverket. Byrån har till uppgift att kostnadsfritt ge råd 
och hjälp till privatpersoner (konsumenter) i olika 
försäkringsärenden.

Du kan även få råd via konsumentvägledningen i din hemkommun.




