
Försäkringsinformation 
för Svemo

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsnummer
K 64920

Detta är en kortfattad beskrivning  av 
licensförsäkringen som Svenska Motor-
cykel- och Snöskoterförbundet har teck-
nat i samarbete med Folksam. Vid skada 
lämnas ersättning enligt det fullständiga 
villkoret som finns på Svemo:s hemsida, 
www.svemo.se

Licensierade förare
Samtliga till Svemo anslutna licensierade 
förare/sidvagnspassagerare är obligato-
riskt försäkrade i Folksam. Anslutningen 
till försäkringen sker i samband med att 
licensavgiften betalas (försäkringspremi-
en ingår i licensavgiften).Vid sidvagnskör-
ning är passageraren automatiskt försäk-
rad enligt förarens licens/försäkring. 

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för förare/passa-
gerare under deltagande i träning eller 
tävling på av Svemo godkänd bana. 
Försäkringen gäller även vid resa till/
från träning eller tävling. Vid licens med 
internationell status gäller försäkringen 
även under träning och tävling utomlands 
på av Svemo eller av vederbörande lands 
huvudorganisation godkända banor.
Licensförsäkringen gäller också för fy-
sisk träning utan mc i klubbens regi. För 
personer med internationell licens gäller 
försäkringen i samtliga länder. Vid resa 
inom EU/EES-länder ska försäkrad ha 
med sig det europeiska försäkringskortet. 
Kontakta Försäkringskassan eller se mer 
information på www.fk.se.

Olicensierade förare
Banlicensen avser skydd för olicensierade 
förare/passagerare vid körning på av 
Svemo godkänd bana. Försäkringen gäl-
ler även för ungdomar under elva år inom 

godkänt aktivitetsområde och under upp-
visning sanktionerad av Svemo.

Olycksfallsförsäkringens  
innehåll för licensierade och 
olicensierade förare

Ersättningar

Läkekostnader  nödvändiga kostnader

Resekostnader  nödvändiga kostnader

Tandskadekostnader nödvändiga kostnader

Sönderklippta kläder, högst 15 % av ett 
i samband med vård  basbelopp

Medicinsk invaliditet    
– Vid invaliditetsgrader  
mellan 1–4 %  4000 kr  

– Vid invaliditetsgrader  
mellan 5–49 %   
beräknas på  400 000 kr

– Vid invaliditetsgrader  
50 % och högre   800 000 kr

Dödsfall oavsett  40 000 kr 
orsak 

Krisförsäkring  högst 10  
 behandlingstillfällen

Basbeloppet år 2012 är 44 000kr

Vad menas med olycksfalls-
skada?
Med olycksfallsskada menas en kropps-
skada 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 häl-
sena)
– ledbandsruptur i fotled eller knä (till 
exempel avslitet korsband)
– fraktur (inte stressfraktur)
– solsting, värmeslag och förfrysning.

Som olycksfallsskada räknas inte 
kroppsskada som uppkommit genom
– smitta av bakterier, virus eller annat 
smittämne. Infektion på grund av insekts-
stick eller liknande kan dock ersättas 
såsom olycksfallsskada.
– smitta genom intagande av mat och 
dryck
– ingrepp, behandling eller undersökning 
(skada vid medicinsk behandling) eller 
genom användning av läkemedel.
– förslitning, överbelastning eller överan-
strängning.

Ersättningar
Läkekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga kost-
nader för läkarvård, läkemedel, behand-
ling och hjälpmedel för att läka skadan. 
Kostnaderna ska ha uppkommit inom 
fem år från skadetillfället. Ersättning 
lämnas även för sjukhusvård. Kostnader 
ersätts bara där vård ges som också er-
sätts av allmän försäkring eller på annat 
sätt finansieras av offentliga medel.

Resekostnader
Ersättning lämnas för resekostnader i 
samband med vård och behandling. Er-
sättning lämnas även för resor med sär-
skilt transportmedel för att kunna delta 
i skolarbete/arbete om läkare föreskrivit 
detta. Resekostnaderna ska vara god-
kända av Folksam innan resan påbörjas. 
Kostnaderna ska ha uppkommit inom 
fem år från skadetillfället. Resekostna-
der ersätts med högst den egenavgift för 
sjukresor som anges i lagen om allmän 
försäkring.

Tandskadekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga be-
handlingskostnader som uppkommit 
inom fem år från skadetillfället. Kostna-
den ska vara godkänd av Folksam innan 
behandling påbörjas. Måste slutbehand-
ling uppskjutas utöver fem år från skade-
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tillfället ersätts också denna om Folksam 
godkänt behandlingen inom fem år från 
skadetillfället.

Sönderklippta kläder, skydd 
och hjälm i samband med vård
Ersättning kan lämnas för kläder, skydd 
och hjälm som sjukvårdspersonal klippt 
sönder i samband med vård och som är 
journalfört på sjuk-hus/vårdinrättning. 
Sönderklippt hjälm ersätts med högst 
1 500 kronor. Totalt för hela momentet 
ersätts 15 procent av basbeloppet.

Medicinsk invaliditet
Ersättning lämnas om det två år efter 
olycksfallsskadan finns en bestående 
nedsättning av kroppsfunktionen (medi-
cinsk invaliditet). Vid invaliditetsgrader 
lägre än fem % lämnas ersättning med 
en procent av försäkringsbeloppet. Vid 
invaliditetsgrader 5–49 procent lämnas 
ersättning med så stor del av försäkrings-
beloppet som motsvarar den medicinska 
invaliditetsgraden angiven i procent. Vid 
invaliditetsgrader 50 procent och högre 
lämnas ersättning med dubbelt försäk-
ringsbelopp. Rätt till ersättning föreligger 
inte om invaliditetstillståndet inträder 
senare än fem år från skadedagen.

Dödsfall oavsett orsak
Ersättning utbetalas till den avlidnes 
dödsbo. Försäkringen gäller för dödsfall 
vid olycksfallsskada (oavsett den försäk-
rades ålder), men också vid plötslig död 
till följd av annan orsak än olycksfalls-
skada (då den försäkrade inte fyllt 65 år).

Krisförsäkring
Försäkringen gäller för kristerapi efter 
traumatisk händelse. Händelsen ska 
medföra en akut psykisk kris för den för-
säkrade. Exempel på händelser är olycks-
fall, närvaro vid annan persons dödsfall, 
brand, explosion, rån, hot eller överfall. 
Ersättning lämnas för högst tio behand-
lingstillfällen.

FIM-licens
Förare som har FIM-licens omfattas 
av licensförsäkringen och har ett  högre 
dödsfallsbelopp enligt internationella 
regler. Försäkringsbeloppet vid dödsfall 
är 227 500 kronor.

Åtgärder vid skada
Vid träning/tävling i Sverige
Alla skador ska omedelbart efter olycks-
fallet anmälas till domare eller ansvarig 
ledare. Skadeanmälan och skaderapport 
finns på Svemos hemsida www.svemo.se.
Fyll i skadeanmälan och skaderapporten 
och skicka den till Folksam PSV 106 60 
Stockholm.

Vid träning/tävling utanför Sverige
För förare med internationell licens gäller 
försäkringen även för hemtransportkost-
nader. Ifylld skadeanmälan och skaderap-
port ska vara verifierad av domare och 
ansvarig ledare och skickas till Folksam 
PSV, 106 60 Stockholm.

Behöver du hjälp vid olycksfall utanför 
Sverige kan du kontakta: 

Folksam på nummer +46 771-960 960 
eller SOS International på nummer
+ 45 701 050 50, e-post sos@sod.dk 
eller Falck Travel Care på nummer:
+46 8 587 71 776.

Möjlighet att utöka försäkrings-
skyddet
Som licensierad medlem i Svemo kan 
du teckna en tilläggsförsäkring som ger 
högre försäkringsbelopp vid medicinsk 
invaliditet, dödsfall, sönderklippta kläder, 
skydd och hjälm. Licens i Svemo måste 
finnas för att försäkring ska kunna teck-
nas. Upphör licensförsäkringen upphör 
även tilläggsförsäkringen att gälla.

Ersättningsmoment
Medicinsk invaliditet  500 000 kr
Dödsfall oavsett orsak  40 000 kr
Sönderklippt hjälm högst 3 500 kr

Skadade idrottskläder och skydd högst 
5 000 kr 
Självrisk 500 kr
Tilläggsförsäkringen kostar 1 300 kr/år.

För att teckna försäkring kontaktar du 
Folksam Idrott Support telefon 08-772 8787.


