Barn- och
licensförsäkring
Barn- och licensförsäkringen är en
olycksfallsförsäkring. Den gäller för
medlemmar i Svenska Tennisförbundet
(som har tävlingslicens) och för barn som är
medlemmar i en tennisklubb. Försäkringen
har tagits fram av Svenska Tennisförbundet i
samarbete med SÄKRA Försäkringsmäklare och
försäkringsgivaren Gjensidige Försäkring.

Vad räknas som olycksfallsskada?

Anmäla skada

Försäkringen ersätter olycksfallsskada. Med det menas
en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en
plötslig, yttre, ofrivillig händelse, det vill säga genom
enstaka utifrån kommande våld mot kroppen. Vridvåld
mot knä, samt hälseneruptur, betraktas också som
olycksfall.

Skada anmäls på gjensidige.se/forsakring/anmal-skada.

Vem försäkringen gälller för

För akut skada efter kl. 15.00, eller på en helgdag –
ring skadejouren på 0771-614 614.

•
•

Svenska Tennisförbundets medlemmar som har betald
tävlingslicens.
Barn, till och med det år man fyller 12 år som är
medlemmar i en tennisklubb som är ansluten till
Svenska Tennisförbundet.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige, och på resa utanför
Sverige i 45 dagar, vid:
• tävling
• organiserad träning
• resor till och från tävling
• vistelse på tävlings- och träningsorten (utanför
hemorten)

Försäkringsbelopp
Försäkringsbelopp är detsamma som maximalt
ersättningsbelopp.
Medicinsk invaliditet* 		
500 000 kr
Dödsfall 				
40 000 kr
*Medicinsk invaliditet betyder att skadan har orsakat
bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Hörselnedsättning är ett exempel.

Du kan också kontakta:
skador@gjensidige.se
Telefon: 0771-326 326
Öppettider: 10.00-15.00

Detta gäller
För att försäkringen ska vara giltig krävs att fullständigt
personnummer och medlemskap i tennisklubb är
registrerat i IdrottOnline.

Kontakt
Mejla smaland@sakra.se om du har frågor, vill beställa
skadeblankett eller fullständiga försäkringsvillkor.
Johan Storm - Ansvarig förmedlare
Telefon 036-30 48 37
johan.storm@sakra.se
Gabriella Liv
Telefon 036-30 48 47
gabriella.liv@sakra.se
Gunilla Rogbring
Telefon 036-30 48 32
gunilla.rogbring@sakra.se

Detta ingår också
Följande ingår också i samband med olycksfallsskada:
Läke-, rese-, tand-, och merkostnader. Hjälpkostnader
vid invaliditet ersätts. Försäkringsbeloppet är 10 000 kr
per skadetillfälle.
Även kristerapi ingår, upp till 10 behandlingar.

För medlemmar i Svenska
Tennisförbundet som har
tävlingslicens och för barn
som är medlemmar i en
tennisklubb.

Försäkringen har tagits fram av SÄKRA Försäkringsmäklare i samarbete med Svenska Tennisförbundet och Gjensidige Försäkringar.
Det här är en kortfattad beskrivning av innehållet. Fullständig information hittar du i villkoren på gjensidige.se.

