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Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktguiden och försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Sportskydd är en tidsbestämd idrottsförsäkring. OP Försäkring har avtalat om detaljerna i försäkringen med varje grenförbund som tillhandahåller
Sportskydd och därför kan försäkringarna ifråga om detaljer avvika från varandra beroende på hur riskfylld den gren är som ska försäkras.
Sportskydd ersätter, om den försäkrade skadar sig, invalidiseras eller avlider till följd av en plötslig händelse.

Vad ingår i försäkringen?
Vårdersättning – ersätter kostnader, då den försäkrade
förorsakas utgifter för en kroppsskada som förorsakats
av en plötslig händelse i den försäkrade idrottsgrenen. Ur
skyddet ersätts

Vad ingår inte i försäkringen?
x

Skydden i försäkringen gäller endast i den idrottsgren, för
vilka de tecknats.

x

Försäkringen omfattar inte:
ʸʸ

belastningssmärtor, -skador eller -sjukdomar,
såsom valpsjuka, seninflammationer eller inflammationer i senornas fästpunkter

ʸʸ

smärttillstånd, skador eller sjukdomar som uppstår
småningom, såsom ben- och brosksjukdomar,
ledslitage och ledinflammationer

vårddagsavgifter på sjukhus

ʸʸ

eller hjärt- och andra sjukdomsattacker

kostnader för undersökning och behandling av
tandskador

ʸʸ

diskbråck

ʸʸ

magbråck, navelbråck eller ljumskbråck.

ʸʸ

arvoden för undersökningar och behandlingar som
utförs av en läkare eller en inom hälsovårdssektorn
yrkesutbildad person

ʸʸ

kostnader för läkemedelspreparat och sårförband
som säljs på apotek

ʸʸ
ʸʸ
ʸʸ

kostnader för ortopediskt stöd eller ortopediskt
bandage som behövs på grund av en ersättningsgill
skada

ʸʸ

avgifter på grund av fraktur eller fysioterapi som
krävs för återhämtning efter operation eller gipsning.
Fysioterapi ersätts dessutom vid skador i knäet och
axeln, där fysioterapin ges i stället för ett operativt ingrepp. Fysioterapi ersätts dock för högst 10 behandlingar per plötsligt olycksfall.

ʸʸ

kostnader för hyra av kryckor eller armbågskryckor

ʸʸ

skäliga resekostnader till närmaste vårdinrättning.

I ersättning betalas högst den gällande skadespecifika maximiersättningen, vars storlek beror på ditt grenförbund.
Menersättning – ersätter den försäkrade som av en
plötslig händelse förorsakats ett bestående men enligt
invaliditetsklassificeringen i lagen om olycksfall i arbetet och
om yrkessjukdomar, då det bestående menet har fortgått i
minst tre månader. Ett bestående men fastställs senast då
tre år har förflutit sedan den plötsliga händelsen inträffade.
Vid bedömning av men beaktas endast skadans medicinska
art, exempelvis den skadades yrke eller intressen påverkar
inte fastställandet av menet. Maximiersättningen i skyddet
är 30 000 euro.
Dödsfallsersättning – berättigar förmånstagaren till en
dödsfallsersättning på 8 500 euro, då den försäkrade
avlider inom tre år till följd av en plötslig händelse som
förorsakar en kroppsskada.

Med avvikelse från ovan nämnda ersätts belastningsfraktur eller förstadiet till detta
Vårdersättning

x

Försäkringen ersätter inte kostnader för undersökning
eller behandling, om den inte har ordinerats av en läkare.
Behandlingen som ersätts ska även vara utförd av en
läkare eller någon annan hälso- och sjukvårdsutbildad person, i enlighet med allmänt accepterad medicinskpraxis och nödvändig för behandling av en kroppsskada.

x

Kostnader för behandling och undersökning ersätts inte,
om det föreligger rätt till ersättning med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag.

x

Ersättning betalas endast för kostnader som förorsakats
inom tre år från den händelse som har förorsakat skadan,
dock högst upp till maximiersättningsbeloppet.
Tidsgränsen på tre år gäller inte för tandskador.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Som vårdersättning betalas inte
undersökning eller behandling som utförts av en fysioterapeut såsom anges i avsnittet Vad försäkring ersätter.
kostnader för undersökning eller behandling av fotterapeut,
ergoterapeut, talterapeut, näringsterapeut, psykolog, neuropsykolog, optiker, kiropraktiker, osteopat, naprapat eller
massör eller av en inom hälso- och sjukvården yrkesutbildad person.
kostnader för psykoterapi eller därmed jämförbar behandling.
kostnader för medicinska redskap, hjälpmedel och tillbehör
eller proteser. I avvikelse från detta ersätts ortopediska
stöd och förband samt kryckor och armbågskryckor, såsom
anges i avsnittet Vad försäkringen ersätter
indirekta kostnader såsom logi- och måltidskostnader
Dödsfallsersättning betalas inte

OP Försäkring Ab:s namn är Pohjola Försäkring Ab från 1.6.2019.
700246s 4.19

om den försäkrade avlider mer än tre år efter det att
olycksfallet inträffat.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i hela världen, om inte i produktguiden eller försäkringsavtalet anges annat. Försäkringen gäller utomlands under
resor som varar högst tre månader. Försäkringen är tidsbunden och giltighetstiden har angetts i produktguiden och försäkringsavtalet.
Försäkringen gäller vid idrottsgrenar som nämns i försäkringsavtalet eller produktguiden vid matcher, tävlingar och träningar i anslutning
till den nämnda idrottsgrenen samt vid resor till eller från evenemang med direkt koppling till dessa. Under tävlings- eller spelresor och
vid utbildnings-, motions- eller träningsläger gäller försäkringen under hela resan eller lägret.

Vilka är mina skyldigheter?
ʸʸ

Förmånstagare till dödsfallsersättningen är den försäkrades anhöriga. Förmånstagaren kan ändras genom att meddela det skriftligt med ett
nätmeddeland på adressen op.fi.

ʸʸ

Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

ʸʸ

Observera, att försäkringsbolaget kan välja på vilken läkarcentral, vilket sjukhus eller vilken vårdinrättning undersöknings- och vårdåtgärderna ska utföras, om detta inte medför oskäligt besvär för den försäkrade.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas senast på förfallodagen.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
En försäkring träder i kraft tidigast fr.o.m. den tidpunkt då den har betalats. Om det är möjligt att få försäkringsskyddet i kraft retroaktivt,
har det angetts i försäkringsavtalet eller i produktguiden. Försäkringer är tidsbunden och giltighetstiden har angetts i produktguiden och
försäkringsavtalet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp Sportskyddet för dig själv eller för ett barn som du är vårdnadshavare för skriftligen under pågående försäkringsperiod
genom att meddela den försäkrades namn, personbeteckning, idrottsförening och återbetalningskonto med ett nätmeddelande på
adressen op.fi. Vi debiterar minst 16 euro för försäkringstiden. Om du också meddelar din e-postadress, får du en bekräftelse på
uppsägningen.

