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Generelt

Avbestillingsforsikringen i Startklar og Startklar Plus gjelder for konkurranse- og mosjonsarrangement i 
Sverige som er åpne for publikum. Den gjelder frem til det aktuelle arrangementet har startet.

Ulykkesforsikringen i Startklar gjelder ved aktuelt arrangement samt på reiser til og fra arrangementer i 
Sverige. Når arrangementet skjer på et annet sted enn hjemstedet (i Sverige), gjelder ulykkesforsikringen 
også under oppholdet på dette stedet.

Ulykkesforsikringen i Startklar Plus gjelder som for Startklar med det tillegg at forsikringen også gjelder 
ved trening i Sverige før mosjons- og konkurransearrangementer. Det gjelder også på reise til og fra 
trening (i Sverige). Når trening skjer på et annet sted enn hjemstedet (i Sverige), gjelder den også under 
oppholdet på det stedet.
  

Forsikringens ikrafttreden

Forsikringen starter på det tidspunktet vi blir enige om når forsikringen tegnes.
 

 Premiebetaling

Premien for en nytegnet forsikring må betales innen 14 dager etter datoen vi har sendt ut fakturaen eller 
premievarselet.

Hvis premien ikke betales i tide, vil vi si opp forsikringen, som slutter å gjelde 14 dager etter oppsigelses-
tidspunktet hvis ikke premien blir betalt før denne fristen utløper.

Når du fornyer forsikringen, skal premien betales senest en måned etter at vi har sendt faktura eller 
premievarsel. Hvis fornyelsespremien ikke betales i tide, vil vi si opp forsikringen, som slutter å gjelde 14 
dager etter oppsigelsestidspunktet hvis ikke premien blir betalt før denne fristen utløper. Oppsigelsestids-
punktet er datoen vi har sendt varsel om oppsigelse.

 

 Avbestillingsforsikring

Erstatning gis for din del av påmeldingsavgiften når du ikke kan delta i arrangementet på grunn av akutt 
sykdom, ulykkesskade eller hvis du dør. Årsaken må være plutselig og uventet samt ukjent når forsikrin-
gen tegnes. Retten til erstatning skal kunne dokumenteres med legeerklæring, som skal utstedes av auto-
risert lege.

Forsikringen gir også erstatning ved: 
•  graviditet (etter tolvte uke av svangerskapet) som oppstår i forsikringens gyldighetsperiode og hindrer 

deltakelse i arrangementet
•  avbestilling på grunn av alvorlig sykdom eller mer alvorlige ulykker av livstruende art eller dødsfall 

som har rammet forsikringstakerens pårørende
•  alvorlig skade eller innbrudd begått i forsikringstakerens private bolig i Sverige og som krever tilstede-

værelse av forsikringstakeren. Med alvorlig skade eller innbrudd menes at hele eller en vesentlig del av 
boligen blir rammet av for eksempel brann eller innbrudd med omfattende hærverk eller tap av eien-
dom som følge av dette.

Forsikringsbeløpet tilsvarer den påmeldingsavgiften som du har betalt til arrangøren. For lisensavgift eller 
annet, for eksempel overnatting eller måltider som kan være inkludert i påmeldingsavgiften, gis det ingen 
erstatning.

Maksimumsbeløpet for erstatning i løpet av et forsikringsår er i alt 5000 kroner, og det maksimale erstat-
ningsbeløpet for et enkelt konkurranse- eller mosjonsarrangement er 2500 kroner.
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 Ulykker

Forsikringen gir erstatning for direkte følger av ulykkesskade som oppstår i løpet av forsikringsperioden. 
En ulykkesskade er en kroppsskade som du rammes av gjennom en uforutsett plutselig ytre hendelse. 
Psykiske lidelser betraktes ikke som kroppsskade.

Med ulykkesskade likestilles kroppsskade som er forårsaket av solstikk, heteslag, forfrysning, vridning i 
kne, brudd (men ikke tretthetsbrudd) og avrevet hælsene (hælseneruptur) også uten uforutsett plutselig 
ytre hendelse. For andre avrevne sener gis det erstatning bare hvis de er et direkte resultat av en ulykke.

Med kroppsskade likestilles skader på protese eller annen lignende anordning som ble brukt til formålet 
da skaden oppstod.

Det skal anses at det er en forbindelse mellom kropsskade og en av de ovennevnte skadeårsakene hvis 
det er klart mer sannsynlig enn at det ikke er noen forbindelse.

Hvis det allerede er en kroppsfeil (sykdom, sykelig endring eller annen kroppsskade) når ulykkesskaden 
oppstår, eller hvis kroppsfeilen er oppstått senere, gjelder følgende. 

Hvis kroppsfeilen har bidratt til at følgene av skaden ble forverret, gis det erstatning bare for de følgene 
som er et direkte resultat av ulykkesskaden uavhengig av kroppsfeilen. En vurdering skjer derfor av hvilke 
skadefølger det hadde blitt, hvis kroppsfeilen ikke hadde eksistert. Hvis det bare er kroppsfeilen som har 
forårsaket plagene, gis det ingen erstatning.

Som ulykkesskade regnes ikke frivillig forårsaket kroppsskade og kroppsskade som er forårsaket av
•  smitte av bakterier, virus eller annet smittestoff – smitte på grunn av insektstikk eller insektbitt, for 

eksempel TBE eller borreliainfeksjon på grunn av flåttbitt, kan imidlertid erstattes som ulykkesskade
• smitte eller forgiftning ved inntak av mat eller drikke
•  inngrep, behandling eller undersøkelse (skade ved medisinsk behandling) eller ved bruk av legemidler
•  slitasje, overbelastning eller overanstrengelse. Kroppsskade som vanligvis ikke anses som ulykkesska-

de, er for eksempel hekseskudd, skivebrokk eller muskelbrist.
 

 Erstatninger

AKUTTERSTATNING
Erstatning gis ved ulykkesskade for kostnader til nødvendig medisinsk behandling, medisiner, behandling 
og hjelpemidler forutsatt at de var foreskrevet av legen for å helbrede skaden. Kostnadene skal kunne 
dokumenteres med originalkvittering og må ha oppstått innen fem år etter ulykkesskaden oppstod.

Hvis medisinsk behandling, legemidler, behandling eller hjelpemidler som beskrevet ovenfor ikke finansi-
eres av offentlige midler, gis det erstatning tilsvarende pasientavgiften for offentlig finansiert behandling 
i Sverige.

REISEUTGIFTER
Erstatning gis ved ulykkesskade for reiseutgifter som oppstår innen fem år etter at ulykkesskaden inn-
traff. Kostnadene skal dokumenteres med original kvittering.

Med reiseutgifter menes å utgifter til reise til og fra pleie eller behandling. Det skal tas hensyn til helse-
tilstanden, men den billigst mulige reisemåten skal brukes. Reiseutgifter til og fra pleie og behandling 
erstattes med den høyeste egenandelen for reise i forbindelse med behandling, som bestemmes av fyl-
keskommunen.

Maksimal erstatning for akutterstatning og reiseutgifter
Erstatning gis med totalt ikke mer enn seks prosent av et beløp basert på konsumprisindeksen for kostna-
der som oppstår innen fem år etter skadetilfellet.

I tillegg til ovenstående erstatninger, som er begrenset til det som tilsvarer seks prosent av et beløp ba-
sert på konsumprisindeksen, kan erstatning gis for kostnader som beskrives under andre reiser og syke-
husbehandling.

ANDRE REISER
I den akutte sykeperioden kan erstatning gis for kostnader ved reiser mellom bolig og det faste arbeids- 
eller utdanningsstedet hvis autorisert lege har foreskrevet spesielle transportmidler i den akutte sykepe-
rioden for at du skal kunne gjennomføre arbeidet eller utdanningen. Kostnadene for reiser mellom fast 
bosted og ordinær arbeidsplass skal imidlertid først og fremst erstattes av arbeidsgiver/NAV.
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TANNSKADEKOSTNADER
Hvis ulykkesskaden medfører behov for tannbehandling som en direkte følge av ulykken, vil kostnadene 
for den nødvendige behandlingen av tann eller tannprotese som skades i munnen, bli refundert.

Hvis det allerede ved skadetilfellet var behov for tannbehandling i forbindelse med de skadde tennene, 
har vi rett til i rimelig omfang å redusere størrelsen på erstatningen, helt eller delvis.

Bare én sluttbehandling (permanent behandling) per skade erstattes.

For at kostnadene skal bli refundert, må behandlingen og kostnadene godkjennes av oss før behandlingen 
begynner.

Tannskade forårsaket av tygging eller biting anses ikke som ulykkesskade.
 
Erstatning gis også for kostnader ved nødvendige reiser til tannbehandling. Reisekostnadene erstattes 
maksimalt med den egenandelen som bestemmes av fylkeskommunen.

Erstatning gis for kostnader som oppstår innen fem år etter at ulykken inntraff. For deg som har rett til 
gratis tannpleie, gis det erstatning kun for akuttbehandlingen.

Hvis sluttbehandlingen må utsettes på grunn av din alder, skal behandlingen, for at det skal kunne gis 
erstatning, fullføres før du fyller 25 år eller innen fem år etter at ulykken skjedde.

Hvis det oppstår behov for tannbehandling, kan nødvendige kostnader erstattes bare for slik behandling 
som helt eller delvis omfattes av bestemmelsene i folketannpleien eller som på annen måte finansieres 
med offentlige midler.

SYKEHUSBEHANDLING
Hvis ulykkesskaden fører til at du blir innlagt på sykehus, gis det erstatning for den delen av kostnadene 
ved sykehusbehandlingen som overstiger de levekostnadene som spares. Hvis behandlingen ikke finansi-
eres av offentlige midler, gis det erstatning som ved offentlig finansiert behandling.

For begrensninger i retten til erstatning for kostnader som er felles for erstatningsmomentene ovenfor, 
som gir erstatning for kostnader, gjelder følgende:
•  For ulykkesskade erstattes ikke kostnader for behandling i utlandet. Hvis du ikke har rett til erstatning 

fra den svenske folketrygden, gis det erstatning fra forsikringsgiveren bare for de kostnadene som ville 
ha oppstått, hvis denne rettigheten hadde eksistert.

•  Erstatning gis ikke for kostnader som kan refunderes i henhold til lov, annen lovbestemmelse eller fra 
annen forsikring.

•  Erstatning gis heller ikke for kostnader som erstattes i henhold til kollektivavtaler inngått mellom ho-
vedorganisasjoner på arbeidsmarkedet.

•  Erstatning gis ikke for kostnader etter at erstatning for den medisinske uførhetsgraden er fastsatt og 
utbetalt.

•  Erstatning gis ikke for kostnader ved ulykkesskade utenfor hjemstedet hvis erstatning kan gis fra an-
nen reiseforsikring. Hvis en annen reiseforsikring med egenandeler gjelder, blir denne erstattet.

UFØREERSTATNING
Uføreerstatning gis med et engangsbeløp og kan utbetales for medisinsk uførhet hvis ulykken fører til 
målbar uførhet innen tre år etter at forsikringstilfellet inntraff.

MEDISINSK UFØRHET
Med medisinsk uførhet menes en tilstand med varig nedsettelse av kroppsfunksjonen. Rett til erstatning 
for medisinsk uførhet oppstår når uførheten har inntrådt, men tidligst to år etter at forsikringstilfellet 
inntraff. Størrelsen på erstatning bestemmes av uførhetsgraden.

Den totale graden av uførhet kan gå opp til maksimalt 100 % for hvert forsikringstilfelle.

OMPRØVING
Graden av medisinsk uførhet kan omprøves hvis ulykkesskaden resulterer i en betydelig og varig forver-
ring av kroppsfunksjonen etter at erstatningen er fastsatt og utbetalt.  
Omprøving kan ikke skje etter at det er gått mer enn fem år fra datoen da uførhetsgraden ble fastsatt 
første gang.
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 Dødsfall

VED ULYKKESSKADE
Dødsfallserstatning utbetales hvis du dør som et direkte resultat av en ulykkesskade.

Ved plutselig død på grunn av annen årsak enn ulykkesskade
Dødsfallserstatning utbetales hvis en forsikringstaker som ikke har fylt 70 år, dør som følge av akutt syk-
dom ved deltakelse i mosjonsløp som er forsikringen gjelder for.

Startklar Plus gjelder også hvis en forsikret person som ikke har fylt 70 år, dør som følge av akutt sykdom, 
under trening før et mosjonsløp som forsikringen gjelder for.

Sammenstilling av erstatningsfordeler for Startklar og Startklar Plus

ERSTATNING FOR/VED

Medisinsk uførhet opptil 15 x beløpet basert på konsumprisindeksen

Avbestillingsbeskyttelse Du får tilbake påmeldingsavgiften for konkurransen du ikke fikk deltatt i, på grunn 
av sykdom/ulykke

Akutterstatning Nødvendige kostnader innen 5 år

Tannskader Nødvendige kostnader innen 5 år

Dødsfall 1 beløp basert på konsumprisindeksen
 

BEGRENSNINGER I FORSIKRINGENS GYLDIGHET
For forsikring gjelder nedenstående begrensninger i forsikringsdekningen.

GROV UAKTSOMHET
Forsikringserstatningen kan reduseres helt eller delvis hvis skaden er forårsaket av, eller følgene av den 
er forverret av, at du har vært grovt uaktsom, for eksempel gjennom påvirkning av alkohol, annet rus-
middel, narkotiske stoffer eller dopingmidler eller gjennom påvirkning av legemidler som ikke er brukt til 
medisinske formål i henhold til legens ordre.

Forsikringerstatningen kan også reduseres helt eller delvis hvis det må antas at du hadde foretatt en 
handling eller latt være å handle selv om du visste at handlingen eller unnlatelse av å handle utgjorde en 
betydelig risiko for at skaden skulle oppstå.

Reduksjonen i forsikringserstatningen i henhold til første og andre avsnitt skjer ikke hvis du er under 20 
år eller alvorlig psykisk syk.

Hvis skaden er forårsaket eller forverret av at du har medvirket til eller utført en kriminell handling som 
kan føre til fengselsstraff i henhold til svensk lov, kan forsikringserstatningen reduseres helt eller delvis 
hvis du ikke var under 15 år eller alvorlig psykisk syk.

 Skaderegistrering

For å redusere kostnadene for erstatning basert på uriktige opplysninger bruker forsikringsselskapene i 
Sverige et felles skaderegister (GSR). Ved hjelp av dette, som brukes i forbindelse med skaderegulering, 
får forsikringsselskapet rede på om skaden også er meldt til et annet forsikringsselskap. De opplysninge-
ne som registreres, er skadetype, skadedato, skadenummer og person- eller organisasjonsnummer. 

Med samme formål kan vi også gi opplysninger til Larmtjänst AB, en bransjefelles organisasjon som arbei-
der for å bekjempe forsikringsrelaterte lovbrudd.

I henhold til dette vilkåret har vi rett til å registrere rapporterte skader i GSR og gi opplysninger til Larmt-
jänst AB.


