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VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR?
Försäkringen gäller för alla till SVEMO/SVERA anslutna
licensierade förare/passagerare/minder.
Försäkringen gäller även för barn t.o.m. 12 år som är
inskrivna i Guldhjälmskonceptet och under aktivitet inom
godkänt område samt under uppvisning sanktionerad av
Svemo. För barn tom 12 år som inte omfattas av
Guldhjälmskonceptet ersätt maximal 50% av
Invaliditetsbeloppen enligt omfattningen för licensierad
förare. För SVERA gäller försäkringen även alla ungdomar
inom föreningar tillhörande SVERA till och med de 31
december det kalenderår de fyller 15 år, samt utländska
deltagare, som saknar olycksfallsförsäkring
För de personer eller de grupper av personer som inte är
bosatta och folkbokförda i Sverige lämnas endast ersättning
för kostnader som ersätts eller skulle kunna ersättas om
personen hade varit bosatt och folkbokförd i Sverige. För
den som inte är bosatt och folkbokförd i Sverige lämnas
ingen ersättning för dödsfall.

GILTIGHETSTID

Försäkringen gäller under tiden förarens/passagerarens
licens är giltig. Licensperioden sträcker sig från 1 januari till
31 december.
SJÄLVRISK

Försäkringen gäller utan självrisk

BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen ersätter inte kostnader för
läkarvård, sjukhusvård, behandling, receptbelagd medicin
och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning.
Försäkringen ersätter inte heller behandling av legitimerad
sjukgymnast eller behandling av annan legitimerad
vårdgivare.
Följder av olycksfall som förvärrats beroende på
sjukdom, sjuklig förändring eller handikapp som du
hade när olycksfallet inträffade eller som tillstött senare
ersätts inte.

NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

Medicinsk invaliditet betalas inte ut om du avlider innan rätt
till invaliditetsersättning har inträtt.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar när
förare/passagerare/minder deltar i träning eller tävling av
SVEMO/SVERA godkända aktiviteter och enligt
SVEMO/SVERA’s regelverk.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING

Den gäller också under direkt färd till och från dessa
aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten
(även utomlands), gäller försäkringen också under resor och
vistelse i samband med denna.
Vid licens med internationell status gäller försäkringen
även under träning och tävling utomlands (USA exkluderat)
av Svemo eller av vederbörande lands FIM/UIM anslutna
huvudorganisations godkända aktiviteter.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall.
En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade
drabbas av vid en plötslig, yttre och oförutsedd händelse
som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Som
oförutsedd händelse avses inte följder av sådan åkomma
eller besvär som den försäkrade medicinerats och/eller
behandlats för innan olycksfallsskadan inträffade.
Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag
eller solsting samt borreliainfektion och TBE till följd av
fästingbett jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den
dag skadan visar sig. Ledbandsruptur i fotled eller knä (till
exempel avslitet korsband) samt fraktur (dock inte
stressfraktur) betraktas också som olycksfall.

Ersättning lämnas också för skada på protes eller annan
liknande anordning som används för sitt ändamål när skadan
inträffade. Samband mellan kroppsskada och någon av de
ovan angivna skadevållande orsakerna ska anses föreligga,
om det är klart mera sannolikt än att samband inte föreligger.
Med olycksfall menas enligt dessa försäkringsvillkor inte
kroppsskada orsakad av:
•
•
•
•
•

Överansträngning, sträckning eller annan vridning än
mot knä eller fotledensidig rörelse eller förslitning
Åldersförändring eller sjuklig förändring, handikapp
Smitta eller förgiftning genom bakterie, virus, parasit
(med undantag av smitta till följd av fästingbett) eller
annat smittämne
Smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller
användning av medicinska preparat
Ingrepp, behandling eller undersökning som inte
orsakats av olycksfall som omfattas av denna försäkring

TANDBEHANDLINGSKOSTNADER

Ersättning lämnas för nödvändig och skälig behandling av
tandskada vid olycksfall. Skada eller förlust på fast protes
ersätts enligt samma regler som förlust eller skada på
naturliga tänder. Detsamma gäller för löstagbar protes som
när skadan inträffade var på plats i munnen.
Ersättning lämnas för den försäkrades egna kostnader om
behandlingen i sin helhet omfattas av och är ersättningsbar

från försäkringskassan genom den allmänna

tandvårdsförsäkringen. Detsamma gäller för
implantatbehandling.
Ersättning lämnas för en permanent behandling.
Behandling och kostnader ska godkännas av If i förväg.
Nödvändig akutbehandling ersätts dock utan att If först
lämnat godkännande.
Högsta ersättning per skada är 60 % av ett prisbasbelopp.
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
För den som inte fyllt 20 år, och har rätt till fri tandvård,
lämnas ersättning endast för den akuta behandlingen.
Måste behandlingen uppskjutas på grund av den försäkrades
ålder, lämnas ersättning för behandling som slutförs
innan den försäkrade fyller 25 år eller inom 5 år från
skadedagen. Behandlingen måste på förhand godkännas
av If.
MEDICINSK INVALIDITET

Rätt till medicinsk invaliditetsersättning inträder tidigast ett
år efter olycksfallet. Om behandlingen är helt avslutad och
den medicinska invaliditetsgraden definitivt kan fastställas
redan innan ett år har förflutit inträder rätten till ersättning
vid den tidpunkten.
Fastställande av den definitiva invaliditetsgraden ska om
möjligt ske inom tre år från olycksfallet, men kan uppskjutas
så länge detta enligt medicinsk erfarenhet är nödvändigt.

Om invaliditetsgraden understiger 5 % lämnas ersättning
med 4000 SEK. Vid invaliditetsgrader som

uppgår till minst 5 % och högst 49 % lämnas ersättning med
så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot
invaliditetsgraden angiven i procent.
För invaliditetsgrader på 50 % och högre beräknas
ersättningen på 800 000 Sek enligt samma princip. Om den
försäkrade vid skadetillfället fyllt 65 år, reduceras
ersättningen med 50 %. Vid invaliditetsgrader som
understiger 5 % sker inte någon minskning.
DÖDSFALL

Rätt till ersättning föreligger om den försäkrade avlider på
grund av olycksfall inom tre år från skadetillfället. Beloppet
utbetalas till dödsboet. Rätt till ersättning föreligger om
försäkrade, som inte fyllt 65 år avlider till följd av sjukdom,
som plötsligt eller påtagligt yppats under deltagande i träning
eller tävling under av Svemo aktivitet och enligt Svemos
regelverk. Sjukdomsfallet ska utan avbrott leda till den
försäkrades död. Ersättning utbetalas med det
ersättningsbelopp som gällde vid skadetillfället.
KRISTERAPI

Försäkringen tillhandahåller kristerapi hos legitimerad
psykolog för försäkrad som får en akut psykisk kris, som lett
till eller hotar att leda till allvarlig funktionsnedsättning, och
som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse.
Den händelse som utlöst akut psykisk kris skall vara relaterad
till aktivitet som omfattas av försäkringen, i närliggande i tid
och ha direkt samband med krissymtomen. Som skadetillfälle
räknas den händelse som utlöst krisen. Den tid kristerapin
tillhandahålls är begränsad till max 12 månader efter
skadetillfället. Hänsyn tas till händelsens näraliggande
samband med funktionsnedsättningen.
Försäkringen tillhandahåller dessutom kristerapi för nära
anhöriga vid den försäkrades dödsfall.
FÖR DIG MED INTERNATIONELL LICENS:

Om du behöver akut hjälp utomlands är det viktigt att du
kontaktar vårt team hos SOS International (öppet dygnet
runt).
Tfn: +45 701 050 50 alt +46 8 792 71 31
Fax: +46 8 792 71 80
Mejl: sos@if.se
VID FRÅGOR OM FÖRSÄKRINGEN

Henrik Olofsson, Söderberg & Partners.
Telefon 0730-603 603
E-post: henrik.olofsson@soderbergpartners.se
VID SKADA

Kontakta If skadeavdelning på telefon: 08-527 53 030
E-post: skadeservice@if.se

ÄR DU INTE NÖJD MED HANTERINGEN AV DITT ÄRENDE?

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett
samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella
missförstånd kan klaras upp. Är du fortfarande missnöjd,
finns följande möjligheter att få ärendet överprövat.
IFS KUNDOMBUDSMAN
Kundombudsmannen kan pröva de flesta typer av ärenden
och därvid bl.a. granska såväl själva handläggningen som
beslutet i ersättningsfrågan - men några undantag finns.
Kundombudsmannen prövar inte ärenden som är under
prövning i domstol, skiljeförfarande, eller i annan extern
ordning, t.ex. någon nämnd - och inte hel- ler ärenden i vilka
tvisten i sak har prövats av någon av dessa instanser.
HUR GÅR DET TILL?
Kundombudsmannen arbetar opartiskt och självständigt.
Skriv ner dina synpunkter och skicka dessa till
Kundombudsmannen via post, fax eller mejl. Du kan också
ringa.
Ange alltid försäkrings- eller ärendenummer. Efter att du
anmält ditt ärende kommer du att underrättas om den
fortsatta handläggningen. Sedan Kundombudsmannen
granskat ditt ärende kommer dennes skriftliga beslut att
skickas till dig.
Din begäran om prövning hos Kundombudsmannen måste
senast ha inkommit sex månader från det att du fått del av
vårt beslut i ärendet. Prövningen är kostnadsfri.
POSTADRESS: Ifs Kundombudsman, 106 80 Stockholm
BESÖKSADRESS: Barks väg 15, Solna
TELEFON: Växel 0771-43 00 00 Fax: 08-792 75 30
MEJL: kundombudsmannen@if.se
ANDRA VÄGAR FÖR PRÖVNING
Vill du hellre vända dig till någon annan instans än
Kundombudsmannen har du följande möjligheter att få ditt
ärende omprövat.
PERSONFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN
Nämnden prövar tvister gällande personförsäkring som
kräver en medicinsk bedömning. Nämnden prövar även
tvister som gäller avslag – helt eller delvis – på ansökan om
individuell personförsäkring. Ansökan om prövning i PFN
måste göras inom ett år från det att du lämnat in ditt
klagomål till If.
Telefon: 08-522 787 20
Postadress: Box 24067, 104 50 Stockholm
Internet: www.forsakringsnamnder.se
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)
–

Nämnden prövar dock inte tvister rörande
medicinska bedömningar.

–
–

Obs! Endast privatpersoner kan vända sig till ARN.
Anmälan till ARN måste göras inom ett år efter det
att du har framfört ditt klagomål till If.
Telefon: 08-508 860 00
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Internet: www.arn.se
Länk till ARN:s anmälningsformulär.
http://www.arn.se/info-konsument/hur-jag-anmaler/anmal/
DOMSTOL
–

–

Du kan vända dig till domstol med ditt ärende. Tag i
så fall kontakt med närmaste tingsrätt för
information. Om du har en rättsskyddsförsäkring
hos oss gäller denna på samma villkor även vid tvist
mot If.
Om du vill ha ärendet prövat av domstol så tänk på
att du måste begära detta, inom viss tid, den s.k.
preskriptionstiden. Detta gäller även om ärendet är
under prövning hos andra instanser. Tiden är olika
lång beroende på bl.a. vilken lag och vilket
eventuellt avtal som gäller i ditt ärende. Närmare
information om gällande preskriptionstid just i ditt
ärende kan du få av handläggaren hos oss..

NÄMNDEN FÖR RÄTTSSKYDDSFRÅGOR (FNR)
Nämnden prövar tvister inom rättsskyddsförsäkringen och
motsvarande del i trafikförsäkringen. Anmälan till FNR måste
göras inom ett år efter det att du framfört ditt klagomål till If.
Telefon: 08-522 787 20
Postadress: Box 24067, 104 50 Stockholm
Internet: www.forsakringsnamnder.se
Om du bor i ett annat EU-land kan EU-kommissionens
onlineplattform, http://ec.europa.eu/odr, också användas för
ansökan till ARN, PFN och FNR.
VILL DU VETA MER
Vill du veta mer om dessa eller andra försäkringsfrågor kan
du antingen vända dig till oss eller ta kontakt med
Konsumenternas försäkringsbyrå.
Telefon: 0200-22 58 00
Besöksadress: Karlavägen 108
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Internet: www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), om inte
annat anges.
If Skadeförsäkring AB (publ),
516401-8102
Barks väg 15, 106 80 Stockholm,
0771-43 00 00
www.if.se

If står under Finansinspektionens tillsyn.
(Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408
980 00, finansinspektionen@fi.se). If står under
Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring och
reklam. (Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42
33 00, konsumentverket@konsumentverket.se,
www.konsumentverket.se).
If tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i 1 kap. 9 §
p. 18 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
Klagomål på förmedlandet av försäkringen riktas mot den
som distribuerat försäkringen. Ta i första hand kontakt med
den som handlagt ärendet. Klagomål kan även skickas till
Kundombudsmannen hos If (kundombudsmannen@if.se).
Ifs anställda, som säljer försäkring, erhåller en fast
månadslön oavsett antalet sålda försäkringar. I de fall rörlig
ersättning erhålls grundar den sig endast till mindre del på
kvantitativa kriterier.
Avseende försäkrings- och försäkringsförmedlartjänster
tillämpas undantaget för moms (3 kap. 10 §
mervärdesskattelagen).
För mäklad affär:
För försäkringsförmedlarens räkning, på kundens begäran,
samfaktureras Ifs premie tillsammans med
försäkringsförmedlarens arvode.
If ansvarar inte för huruvida förmedlarens arvode till någon
del skulle vara momspliktig.

