Försäkringsbesked, gruppolycksfallsförsäkring för medlemmar
Svenska N'ergy AB T/A STC GYMS

Form av försäkring
Olycksfallsförsäkring utgörande gruppersonförsäkring enligt
försäkringsvillkor som gäller för ett kalenderårs
försäkringstid. Förnyelse av försäkringen kan ske med ett
kalenderårs försäkringstid i taget, varvid förändrade
försäkringsvillkor, t ex förändrad premie, kan komma att
gälla.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är särskilt syndikat på Lloyd’s och
försäkring administreras av Sportscover Europe Ltd (75/77
Cornhill, London EC3V 3QQ, United Kingdom)

Gruppavtalspart
Svensks N'ergy AB & Pulsen i Centrum AB & PL Hälsocentre
AB & Träningsbolaget i Skövde AB, T/A STC GYMS

Försäkringstagare
Person som tillika är försäkrad gruppmedlem i aktivitet på
träningsanläggning driven av Gruppavtalspart med
försäkringsgivaren Lloyds enligt gruppavtal, med villkor för
avtal om gruppolycksfallsförsäkring.

Försäkrad person
försäkrad medlem hos gruppavtalspart, på vars hälsa och liv
försäkringen gäller.

Försäkringens omfattning
Om, under den tid försäkringsavtalet är i kraft, Den
Försäkrade genom aktivitet på träningsanläggning, tillhörig
sådant Actic-bolag som är gruppavtalspart, lider kroppsskada
genom olycksfall, och detta är den direkta och enda orsaken
till personens skada så kommer, med beaktande av
försäkringsvillkoren ersättning utgå enligt följande:

Procentuella ersättningar
För vart och ett av olycksfallen 1 till 14 listade nedan,
kommer ersättningen utgöra procentsatsen multiplicerat med
kapitalbeloppet om SEK 1 000 000.

Ersättning för Vårdkostnader
Vi ersätter följande kostnader som uppstått som ett resultat
av kroppsskada:
Sjukhusvistelse
Efterföljande sjukvårdkostnader
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Tandvårdskostnader som avser tänder som varit hela och
friska innan olycksfallet.
Vårdersättningsdelen täcker endast de kostnader som inte
täcks av det allmänna vårdsystemet i Sverige. Vidare så
täcks endast skillnaden mellan den faktiska kostnaden och
ersättning från en eventuell privat sjukförsäkring. Observera,
Försäkringen ersätter dock ej tandskador till följd av tuggning
eller bitning.
Kostnader för sjukgymnastik
Om, inom försäkringens omfattning, Den Försäkrade
drabbas av kroppsskada som inom tolv kalendermånader
resulterar i behandling hos sjukgymnast och denna utförs av
en lämplig, kvalificerad sjukgymnast ersätter vi 75% av
arvodet men aldrig mer än den faktiska kostnaden för Den
Försäkrade (efter ersättningar/rabatter från andra källor).
Vi ersätter maximalt SEK 22 000 per skadeanspråk för
kostnader för sjukgymnastik.

Ersättning för Merkostnader
Om ersättningen medfört läkarbehandling ersätter Vi Den
Försäkrade för merkostnader som uppstår i direkt samband
med kroppsskadan. Den maximala ersättningen för alla
kostnader under denna rubrik är SEK 160 000, men
observera att vissa ersättningar har också delbegränsningar
enligt nedan. Dessa kostnader innefattar:
Hjälp i hemmet
Om Den Försäkrade lider kroppsskada ersätter Vi 100% av
den faktiska kostnaden för hjälp i hemmet om sådan
ordinerats av läkare. Den Försäkrades rätt till denna
ersättning börjar först 7 dagar efter olycksfallet för vilket vård
ges. Den maximala ersättningen för denna del är SEK 1 700
per vecka maximalt upp till 26 veckor, för varje vecka av
olycksfallsskada.
Personliga tillhörigheter
Försäkringen ersätter kläder, glasögon, träningsutrustning,
smycken och andra personliga tillhörigheter som tillhör Den
Försäkrade och som skadats på grund av olycksfallet som
orsakat kroppsskadan. Den maximala ersättningen för denna
del är SEK 10 000.
Övriga merkostnader
Övriga merkostnader som bedömts nödvändiga av läkare.
Dessa inkluderar inte utebliven lön för någon person,
rehabiliteringskostnader eller transportkostnader. Den
maximala ersättningen för denna del är SEK 20 000.
Rehabiliteringskostnader
Vi ersätter skäliga kostnader för rehabilitering av
kroppsskada som uppkommer till följd av läkares remiss till
en rehabiliteringsinstans inklusive, men ej begränsat till,
gymnastik, pilates eller fysisk tränare.

överstiger sju (7) dagar samt om läkare anser att
övervakning från sjuksköterska behövs (sjuksköterska får
inte vara relaterad till Den Försäkrade t ex genom släktskap
eller äktenskap) ersätter Vi Den Försäkrade SEK 750 per
vecka upp till maximalt 10 veckor.
Vi ersätter ej några anspråk där Den Försäkrade ordinerats
sängliggande i hemmet, på ett vårdhem,
återhämtningsanstalt, vilohem, ålderdomshem,
mentalsjukhus, långvårdsinrättning eller behandlingshem för
alkohol- eller drogberoende.
Transportkostnader
Vi ersätter Den Försäkrade för tillkommande
transportkostnader som uppkommit i direkt anslutning till
kroppsskadan och som bedöms nödvändiga av Den
Försäkrades läkare. Vi ersätter enbart transportkostnader
mellan bostaden och den ordinarie arbetsplatsen eller
studieplatsen. Vi ersätter enbart den billigaste
transportformen som finns till förfogande för Den Försäkrade
och som är skälig givet Den Försäkrades rörlighet. Den
maximala ersättningen för denna del är SEK 50 000.
Medlemskostnader
Om, till följd av kroppskada, Den Försäkrade ordineras av sin
läkare att inte delta i träningsaktiviteter, så ersätter Vi för den
återstående medlemsperioden, en pro rata summa på
årskostnaden för gym-medlemskapet beräknad för perioden
från det att kroppsskadan uppstod fram till slutet av den
avtalstid som kroppsskadan uppstod i.
Den maximala ersättningen för denna del är SEK 3 000.
Läkekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för
läkarvård, sjukhusvård, samt för behandling och hjälpmedel
på grund av olycksfallet.

Begränsningar i försäkringen (allmänna
undantag):
Vi ersätter inte kroppsskada eller invaliditet som direkt eller
indirekt uppkommer genom:
1.

Självmord eller självmordsförsök, avsiktlig självskada
eller avsiktlig exponering för ovanlig fara (utom vid ett
försök att rädda liv), eller Den Försäkrades brottsliga
handling eller Försäkrad person som är påverkad av
alkohol eller droger.

2.

Psykisk sjukdom, ångestsyndrom, depression, emotionell
störning eller stressrelaterade syndrom som en direkt
följd av ett olycksfall som leder till kroppsskada.

3.

Om Den Försäkrade ägnar sig åt eller deltar i någon
aktivitet/sport/sporter annat än den aktivitet/sport/sporter
som anges i detta villkor, dvs aktivitet som är avsedd och
normalt förekommande på träningsanläggningen. Som
exempel på undantag gäller kampsporter och
handhavande av träningsredskap på annat sätt än de är
avsedda att användas. Vi ansvarar ändå för
försäkringsfall som inträffar under sådana
omständigheter men som inte sammanhänger med den
särskilda verksamheten eller risken

4.

Deltagande som förare eller medföljande i någon form av
race eller anordnad tävling, eller deltagande i riskfyllda
sporter, sysselsättningar eller fritidsaktiviteter som inte
godkänts av Försäkringsgivaren, eller deltagande i
marina, militära eller flygvapenrelaterade tjänster eller

Vi ersätter också för sådant hjälpmedel som kan minska
kroppsskadans belastning hos Den Försäkrade.
Utöver detta ersätter Vi kostnader som uppstår för
undervisning eller rådgivning hos en certifierad
yrkesutbildning med vårt på förhand skriftliga samtycke och
om det anses nödvändigt av Den Försäkrades läkare.
Den maximala ersättningen för denna del är SEK 100 000.
Sjukhusvistelse
Om Den Försäkrade blir inskriven på sjukhus och måste vara
sängliggande efter kroppsskada under en period som
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verksamheter. Vi ansvarar ändå för försäkringsfall som
inträffar under sådana omständigheter men som inte
sammanhänger med den särskilda verksamheten eller
risken
5.

Krig.

6.

Dödsfall, personskada, sjukdom, förlust, skada, kostnad
eller utgift av något slag som direkt eller indirekt orsakas
av, följer av eller sker i samband med någon form av
terrorhandling, oavsett om någon annan än den
försäkrade personen är orsak till skadan. Detta
försäkringsvillkor omfattar inte heller dödsfall,
personskada, sjukdom, förlust, skada, kostnad eller utgift
av något slag som direkt eller indirekt orsakas av, följer
av eller sker i samband med någon form av åtgärd som
vidtas för att kontrollera, förebygga, stävja eller som på
något annat sätt är relaterad till en terrorhandling.

7.

Alla former av redan befintlig/t medicinskt tillstånd,
handikapp eller sjukdom vid tidpunkten för Den
Försäkrades kroppsskada.

8.

Alla anspråk som uppstår på grund av underlåtenhet att i
tid söka läkarvård eller följa medicinska råd.

9.

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) eller
AIDS Related Complex (ARC) oavsett hur detta syndrom
anförskaffats utom när smittan orsakats av aktivitet hos
gruppavtalspart (bolag i Actic-gruppen).

av uppsägning av gruppavtalet från gruppens sida, ska
därför inte tillämpas beträffande denna försäkring.

Fullständiga försäkringsvillkor
Detta försäkringsbesked utgör en översiktlig beskrivning av
försäkringen men innehåller inte/utgör inte de fullständiga
försäkringsvillkoren. De fullständiga försäkringsvillkoren finns
att få på sådan träningsanläggning som försäkringen avser
eller via försäkringsförmedlaren Löwenthal Birger Försäkring
AB, se adress under rubriken ”Skadeanmälan”.

Skadeanmälan
Skadeanmälan enligt detta försäkringsvillkor sker så snart
som möjligt genom att Försäkringstagaren kontaktar:
European Special Insurances AB
Norra Järnvägsgatan 12
352 30 Växjö
Tel: +46 (470) 74 95 90
E-post: epost@lbforsakring.se
Försäkringstagaren/Den Försäkrade måste alltid ange sin
försäkrings referensnummer. Vänligen notera att om den
Försäkrade fått läkarbehandling måste Försäkringstagaren/
den Försäkrade bifoga läkarintyg som visar skadans natur.
Alla omständigheter som kan antas ligga till grund för
försäkringsanspråket enligt denna försäkring bör meddelas
inom 60 dagar från det att skadan uppstod (eller så snart kan
ske).

10. Kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv smitta.
11. Behandling av en sexuellt överförbar sjukdom, graviditet,
förlossning, missfall, abort eller fertilitetsbehandling samt
även medicinska operationer eller behandlingar som inte
är medicinskt nödvändiga, inklusive kosmetiska
behandlingar och skönhetsoperationer, utom i fall som
framgår av punkten 4.1.14 i villkoren.
12. Alla former av medicinska eller kirurgiska ingrepp på Den
Försäkrade personen för en gradvis utvecklad försämring
oavsett orsaken till denna försämring.
13. Sjukdom eller åkomma av något slag.

Premie (dvs. kostnaden för försäkringen) att
betalas av försäkringstagaren:
För kalenderåret 2018 uppgår premien till SEK 14 per
månad. För kommande kalenderår kan premien komma att
förändras.

Följden av att försäkringstagaren/den
försäkrade upphör att vara gruppmedlem:
Utträder försäkringstagaren/den försäkrade ur sitt
gruppmedlemskap i den ovan nämnda aktiviteten på angiven
träningsanläggning upphör försäkringsgivarens ansvar enligt
försäkringen tre månader efter utträdet (efterskydd).

Rätt till fortsättningsförsäkring saknas:
Eftersom det, enligt vår uppfattning, är behövligt på grund av
försäkringens art, saknas rätt till fortsättningsförsäkring och
förbehåll om att reglerna i 19 kap. 15 §
försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL, inte ska tillämpas för
denna försäkring gäller därför. Reglerna om rätt till
fortsättningsförsäkring i FAL om försäkringsgivarens ansvar
upphör på grund av att denne säger upp försäkringen till
försäkringstidens utgång eller om ansvaret upphör på grund
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