Finlands Handbollförbund (FHF)
Produktbeskrivning för
licensförsäkring (1.7.2020)

Finlands Handbollförbund representerar sina klubbmedlemmar och är
grupprepresentant i denna gruppförmånsförsäkring, till vilken enskilda försäkrade
ansluter sig (individuell anslutning).
Aon Finland är gruppförmånförsäkringens försäkringsmäklare och Chubb European
Group SE, filial i Finland är försäkringsgivare.

Försäkringen träder i kraft
Om försäkringsansökningen har gjorts före den 1. juli träder försäkringen i kraft den
1. juli förutom för spelare som inte har försäkring för den föregående säsongen och
som gör försäkringsansökan i juni. För dessa spelare är försäkringen i kraft från
ansökningstidpunkten. Ifall ansökningen har gjorts den 1.juli eller senare träder
försäkringen i kraft då ansökan gjorts. Försäkringsperioden slutar 30. juni.

Försäkringens giltighet
Försäkringen omfattar de handbollsspelare samt domare som är under 70 år, och
som skaffat sig en licensförsäkring. För barn under 12 år gäller försäkringen i all
sport organiserad av finländska idrottsförbund. Försäkringen är i kraft i Finland av
Handbollförbundets eller dess distrikts/klubblags arrangerade
• matcher samt även i matcher som spelas utomlands vars resor arrangeras av
Handbollförbundets klubblag.
• för grenen typiska träningspass, övervakade av träningsledare,
• skolnings-, motions- och träningsläger för idrottsverksamheten under
träningspassen, uteslutande övrig fritid,
• vid resor som direkt kan förknippas med ovannämnda aktiviteter.
Försäkringen är även i kraft utomlands vid matcher/träningsresor organiserade av
Handbollförbundet eller dess distrikt/klubblag.

Vad ersätter försäkringen?
•

Skador orsakade av olycksfall som skett plötsligt, oförutsett och av yttre
händelse

•

Sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig
som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse,
om läkarvård för skadan har getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom

Ersättningskategorier
Vårdersättning
Försäkringen omfattar följande typer av ersättningar beroende på valt
försäkringsalternativ. Försäkringsalternativen presenteras i ett separat schema för
försäkringsbelopp.
a) Vårdkostnader
Som vårdkostnad ersätts:
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•
•
•

Vård och undersökning som ges av läkare eller annan sjukvårdspersonal, av
läkare beordrade läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av
läkemedelsverket och sjukhusets dagavgift.
Operation utförd vid den offentliga sektorns vårdinrättning.
Kostnader för anskaffandet av ortopediska förband och stöd.

b) Operation (ifall denna ersättningskategori ingår i valt försäkringsalternativ)
• Vårdkostnader från operation utförda av den privata sektorn vårdinrättning.
c) Fysikalisk vård
• Av läkare angiven fysikalisk vård till följd av operation och gipsning.
Fysikalisk vård kan ersättas om en ortoped rekommenderar det som ett
alternativ till operation. Om en operation fortfarande behövs efter ersatt
fysioterapibehandling, dras redan betald ersättning från operationskostnads
ersättningen.
d) Tandvårdsersättning
• Tandvårdsersättning betalas enligt skyddsnivå alltid vid akut vård av
bestående tänder samt vid omfattande skyddsnivå för fortsatt vård,
maximalt två (2) år från olycksfallet.
e) Ersättning för men
• Vid bestående men orsakat av olycksfall utbetalas menersättning. För
fullständigt men utbetalas den avtalade ersättningen, vid partiellt men en
motsvarande andel av försäkringsbeloppet.
f) Ersättning vid dödsfall
• Dödsfallsersättning utbetalas om den försäkrade inom ett år från ett
olycksfall avlider av skador som förorsakats av olycksfallet. Ifall ersättning
för men betalats för samma olycka avdras summan från
dödsfallsersättningen.
g) Resekostnader
• Som resekostnad godkänns billigaste möjliga transportmedel från
olycksplatsen till närmaste vårdinrättning.

Begränsningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sjukdom, benägenhet till
sjukdom eller skador.
Försäkringen ersätter inte olyckor vid träning eller match som sker mot
läkares ordinering/rekommendation.
Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått på grund av
försummelse att använda skyddsutrustning som är typisk för idrottsgrenen
Försäkringen ersätter inte reparations- eller anskaffningskostnader för
glasögon, kontaktlinser, hörselapparater eller tandproteser.
Försäkringen ersätter inte skador på kläder eller spelutrustning.
Ersättning för fysioterapi är begränsat, och ersätts exempelvis efter en
operation eller gipsning
Försäkringen ersätter inte förlust av förvärvsinkomst eller andra indirekta
utgifter.
Försäkringen ersätter inte skador uppkomna av påfrestning eller slitage.
Försäkringen ersätter inte olyckor som orsakats av professionell sport

Olyckor, som den försäkrade kan få ersatta som arbets- eller studieolyckor ersätts
inte av försäkringen. Försäkringen ersätter inte heller olyckor där den försäkrade har
rätt till ersättning enligt trafikförsäkringslagen eller lagen för olyckor vid
militärtjänst eller någon annan lag. Vårdersättning utbetalas till den del den
försäkrade inte har rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan
lag.
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Psykisk skada, som chock eller liknande, anses inte vara en olycksskada.
Försäkringen är inte i kraft på kvällsevenemang/säsongsavslutning eller liknande
evenemang som ordnas av Finlands Handbollförbund, dess distrikt eller klubblag.
Före utbetalning av ersättning skall ersättning av FPA sökas enligt
sjukförsäkringslagen. De flesta läkarstationer söker FPA ersättningen direkt med
den försäkrades fullmakt.
Sträckningsskador i muskler eller senor som den försäkrade har ådragit sig som en
direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, ersätts för högst
sex veckor från det att sträckningsskadan uppkom. Vid sträckningsskador som följd
av en kraftansträngning och rörelse ersätts som vårdkostnader inte kirurgiska
ingrepp.
Huvudsakliga vårdinrättningar är FHF:s avtalsläkarstationer med vilka FHF avtalat
särskilda avgifter för olika vårdingrepp eller den offentliga sjukvården. Ifall
operation och/eller gipsning sker vid annan än av FHF godkänd läkarstation eller
offentlig hälsostation bör ingripandet godkännas på förhand.
Vårdersättningar utbetalas maximalt två (2) år efter olycksfall. Vårdersättning
betalas för kostnad som överstiger självriskens eller självriskernas andel.

Skadeanmälan
Skadeanmälan bör göras så fort som möjligt efter olyckan eller efter det första
läkarbesöket. Skadeanmälan bör bekräftas/undertecknas av lagets representant.

Försäkringsbelopp samt självrisk
Allmänna villkoren samt försäkringsvillkoren kan ses på Handbollförbundets
nätsidor. Försäkringsbeloppen samt självriskandelarna är i en skild
försäkringsbeloppstabell, som även den kan ses på Handbollförbundets nätsidor.

Publicerat juni 2020

3

