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Olycksfallsförsäkring Folksam 

  
Förbundet har en kollektiv olycksfallsförsäkring i Folksam, vilken kan användas av 
svenska klubbars medlemmar (= erlagt medlemsavgift)  i förbundet. Försäkringen 
täcker tillställningar inom landet och som arrangeras av förening ansluten till 
SAASDC. Danser anordnade av föreningar utanför Sverige täcks ej av 
denna försäkring. Försäkringen gäller inte för medlemmar i medlemsföreningar 
utanför Sverige, t.ex. våra finska medlemsföreningar. Försäkringen gäller även vid 
vistelse utomlands då någon svensk medlemsklubb anordnat ett kortare 
arrangemang med squaredans. 
  
Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som inträffar 
under försäkringstiden. Med ”olycksfallsskada” menas en kroppsskada som den 
försäkrade drabbas av genom en oförutsedd, plötslig yttre händelse. 
  
Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom 

 Smitta av bakterier, virus eller annat smittsamt ämne. Infektion pga. 
insektsstick och dylikt kan dock ingå i försäkringen 

 Smitta genom intagande av mat eller dryck 

 Ingrepp, behandling eller undersökning eller genom användning av 
läkemedel 

 Förslitning, överbelastning eller överansträngning 

  
Ersättning vid olycksfallsskada lämnas för nödvändiga kostnader för läkar- 
och  sjukhusvård, behandling och hjälpmedel. I försäkringen ingår även till viss del 
ersättning för tandvårds- och resekostnader, ersättning vid invaliditet samt 
ersättning för dödsfall. Försäkringen gäller inte med något efterskydd eller sätt till 
fortsättningsförsäkring. 
  
Försäkringen är en sekundär försäkring och i första hand skall den egna 
olycksfallsförsäkringen nyttjas. 
  
De kostnader som uppstår efter olycksfallet skall till någon del betalas av 
allmän försäkring och grunda sej på föreskrift av legitimerad läkare i syfte att läka 
skadan. Kostnaderna, vilka skall styrkas med originalkvitton, ska ha uppkommit 
inom fem år efter det att olycksfallet inträffade. 
  
Vid olycksfallsskada måste: 

 Legitimerad läkare anlitas utan dröjsmål 

 Läkarens föreskrifter noggrant följas 

 Skadeanmälan göras på Folksams blankett 

 Den behandlande läkaren får till Folksams sakkunnige läkare lämna alla 
upplysningar som är av betydelse för ersättningsfrågan 
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 Om Folksam så begär måste den försäkrade ge en av Folksam utsedd 
läkare tillfälle till undersökning 

  
Blankett för anmälan av skadan beställs från Folksam, telefon 0771-960 960. 
  
Då förbundet är den som tecknat försäkringen måste blanketten, efter det att någon 
i klubbens styrelse på blanketten intygat att den skadade är medlem i klubben, 
skickas till förbundets sekreterares som sedan intygar att  klubben är medlem i 
förbundet och därefter vidarebefordrar blanketten till Folksam." 
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