
 
  

 
 

 
 

                                                                                        

 
        
 
Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund  
2019-04-01 
 
Travtränarna har genom Söderberg & Partners träffat ett avtal med Länsförsäkringar 
om frivillig gruppförsäkring.  
 
Våra försäkringar ger dig och din familj möjlighet att enkelt och prisvärt försäkra 
sig om ekonomisk grundtrygghet om olyckan skulle vara framme. 
 
Vi erbjuder  

• Livförsäkring  
• Sjukkapitalförsäkring  
• Diagnosförsäkring 
• Olycksfallsförsäkring  
• Barnförsäkring 
• Sjukvårdsförsäkring 

 
På blanketten "Ansökan om gruppförsäkring" kan du se en översikt över valbara 
försäkringar och vad de kostar. 
 
För- och efterköpsinformation samt fullständiga villkor kan du få via din 
kontaktperson på Travtränarnas Riksförbund eller på www.lansforsakringar.se/halsa       
 
 
Kontakt 
   

Staffan Osterling - Travtränarnas Riksförbund     
Telefon 070-334 73 02 
staffan.osterling@telia.com       
 

Travtränarnas Riksförbund                                        
Kvarnbäcksvägen 23                              
892 32 Domsjö  
 
 
Vid frågor kan du även kontakta 
 

Ingvar Mällberg - Söderberg & Partners  
Telefon 0761-495 082 
ingvar.mallberg@soderbergpartners.se     
 

http://www.lansforsakringar.se/halsa
mailto:staffan.osterling@telia.com
mailto:ingvar.mallberg@soderbergpartners.se
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Detta är en överskådlig information. Mer information hittar du i försäkringsvillkoret. 
 
 
 
LIVFÖRSÄKRING - 8 prisbasbelopp (372 000 kr)  

Försäkringen lämnar ersättning till förmånstagare om den försäkrade avlider.   
 
Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital är, om inte den försäkrade skriftligen 
anmält annat förordnande till Länsförsäkringar: 
 
1) make eller sambo 
2) den försäkrades arvingar. 
 
Barnskydd – Om barn avlider före 18 års ålder, oavsett orsak, lämnas ersättning med  
ett prisbasbelopp till dödsboet. 
 
 

SJUKKAPITALFÖRSÄKRING - 8 prisbasbelopp (372 000 kr)   

Du får ett engångsbelopp efter tre års arbetsoförmåga till minst 50 procent. 
Försäkringsbeloppet minskas med 5 procentenheter per år från 46 års ålder, men blir aldrig 
lägre än 25 procent. 
 
 

DIAGNOSFÖRSÄKRING - 1 prisbasbelopp (46 500 kr)   

Ger en engångssumma på ett prisbasbelopp om man drabbas av någon av de  
sjukdomar som ingår. Ersättningen betalas 30 dagar efter fastställd diagnos.  
 

• Malign tumör (elakartad), samt leukemi 
• Benign tumör (godartad) i hjärna och nervsystem 
• Stroke 
• Hjärtinfarkt 
• Morbus Crohn 
• Ulcerös kolit 
• Diabetes 1 (insulinbehandlad) 
• MS 
• ALS 
• SLE 
• Parkinsons sjukdom 
• Njursvikt 
• Hjärtsjukdom som kräver byte av kranskärl 
• Hjärtsjukdom som kräver byte av hjärtklaff 
• Sjukdom som kräver organtransplantation 

 
Beskrivning av begränsningarna finns i försäkringsvillkoret. 
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OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING HELTID – 30 prisbasbelopp (1 395 000 kr)  

Försäkringen lämnar ersättning för ekonomisk och medicinsk invaliditet på grund av 
olycksfall upp till 30 prisbasbelopp. Försäkringsbeloppet vid invaliditet minskas med fem 
procentenheter per år från 56 års ålder. 
  
Utöver invaliditetsersättningen lämnar försäkringen ersättning för  

• behandlings- och läkningstid  
• tandvårdskostnader i längst fem år  
• skadade personliga kläder och glasögon med upp till ett halvt prisbasbelopp  
• övriga merkostnader med upp till tre prisbasbelopp  
• kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med upp till ett prisbasbelopp  
• psykologiskt stöd i krissituation med upp till ett halvt prisbasbelopp 
• vanprydande ärr 
• dödsfallsersättning ett prisbasbelopp 

 
Försäkringen gäller vid olycksfallskada som inträffar vid och som har direkt samband med 
deltagande i tävling eller träning med travhästar. 
 
Med personliga kläder avses inte klädsel eller annan utrustning som är särskilt anpassad 
för idrottslig verksamhet. 
 
 

BARNFÖRSÄKRING HELTID – 30 prisbasbelopp (1 395 000 kr) 

Försäkringen är en heltidsförsäkring för såväl olycksfall som sjukdom och gäller för 
gruppmedlemmens samtliga arvsberättigade barn. Gruppmedlems makes/sambos barn  
är försäkrade under förutsättning att barnen är folkbokförda på samma adress som 
gruppmedlemmen. Försäkringen gäller längst till och med det år barnet fyller 25 år. 

Den innehåller följande delar 
• ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet  
• ersättning vid sjukhusvistelse med upp till en halv procent av prisbasbeloppet  

per dygn  
• kostnadsbidrag för vård i hemmet till 19 års ålder, med upp till ett prisbasbelopp  

per år  
• ersättning för vanprydande ärr 
• ersättning vid dödsfall, med ett prisbasbelopp.  
• läke- och resekostnader vid olycksfall i längst fem år  
• tandvårdskostnader vid olycksfall 
• skadade kläder och glasögon, med upp till ett halvt prisbasbelopp vid olycksfall  
• övriga merkostnader, med upp till tre prisbasbelopp vid olycksfall  
• rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader, med upp till två prisbasbelopp vid 

olycksfall 
 

Beskrivning av begränsningarna finns i försäkringsvillkoret. 
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SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 

Sjukvårdsförsäkringen ersätter kostnader för 
• läkarvård, operation och sjukhusvård  
• behandling hos psykolog och psykoterapeut  
• behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat och kiropraktor  
• behandling hos logoped och dietist  
• resor som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur, och logi  
• vård efter operation – medicinsk rehabilitering  
• hjälpmedel för tillfälligt bruk som krävs för skadans läkning 
• hemservice efter operation  
• second opinion – förnyad medicinsk bedömning  
• arbetslivsinriktad rehabilitering, upp till tre prisbasbelopp  
• behandling av beroende och missbruk, med halva kostnaden.  
• offentlig vård upp till högkostnadsskyddet, om du väljer att vända dig till den 

offentliga vården istället för att använda sjukvårdsförsäkringen. 
 

Förebyggande hälsotjänster  
Förebyggande hälsotjänster ingår i försäkringen. Du får tillgång till personligt samtalsstöd, 
chefsstöd, hälsoprofil och hälsoprogram på webben. Läs mer på vår webbplats  
https://lansforsakringar.soshalsa.eu     

 

Självrisk för vård och konsultation hos privat vårdgivare  
Försäkringen gäller med självrisk vid personligt besök vid privatvård. Den betalas vid 
första konsultationen och är 750 kronor. Om det går sju månader eller längre sedan din 
senaste vårdkontakt genom försäkringen, och du söker för samma besvär igen, betalar  
du en ny självrisk.  
 

Ingen självrisk vid vård på distans 
Försäkringen har inte självrisk vid vård på distans. Detta gäller vid 

• e-vård via Min Doktor 
• psykologbehandling på distans 
• fysioterapibehandling på distans (sjukgymnast) 
• förebyggande hälsotjänster 
• sjukvårdsrådgivning på telefon 

 

Observera att du inte får ersättning för befintliga sjukdomar eller besvär som du har när du 
köper försäkringen. När du har varit behandlingsfri i 24 månader tillämpas inte 
begränsningen längre. 
 

Tilläggsvillkor TSJ 952:8 ersätter avsnitt B.1 Begränsningar i sjukvårdsförsäkringen  
6 Sport och idrott i Villkor Gruppförsäkring GF 900:12. 
 

Försäkringen gäller inte vid olycksfallsskada till följd av att den försäkrade deltar i 
• boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår 
• sport, idrottstävling eller träning som professionell idrottsutövare 

Med professionell idrottsutövare menas att minst 5 000 kronor av förvärvsinkomsten under 
det år som skadan inträffade kommer från den idrott som utövas. 
 

Försäkringen gäller dock vid olycksfallsskada som inträffar vid och som har direkt 
samband med deltagande i tävling eller träning med travhästar. 
 
 

https://lansforsakringar.soshalsa.eu/
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SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING BARN 2-24 ÅR 

I denna försäkring ingår 
• privat vård, operation och sjukhusvård  
• behandling hos psykolog och psykoterapeut  
• behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat och kiropraktor  
• behandling hos logoped och dietist  
• resor som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur, och logi  
• medicinsk rehabilitering  
• hjälpmedel för tillfälligt bruk  
• hemservice efter operation  
• second opinion – förnyad medicinsk bedömning  
• offentlig vård upp till högkostnadsskyddet 

 
Självrisk för läkarvård  
Försäkringen gäller med självrisk för läkarvård. Den betalas vid första läkarbesöket och är 
750 kronor. Försäkringen har inte självrisk vid läkarvård på distans vid e-vård via Min 
Doktor. 
 
Ersättning betalas inte för befintliga sjukdomar eller besvär som ditt barn har när du köper 
försäkringen. Efter 24 behandlingsfria månader tillämpas inte begränsningen längre.  
 
All vård och behandling ska godkännas av oss i förväg. Vissa behandlingar finns bara 
inom den offentliga vården och kan därför inte bokas av vår sjukvårdsförmedling. 

 

ANSLUTNINGSVILLKOR 

 

Som ny medlem och om du är under 60 år kan du inom 3 månader teckna samtliga 
försäkringar mot full arbetsförhet (fråga 1 i hälsodeklarationen).  
 
Om det gått mer än 3 månader från medlemskap eller om du fyllt 60 år ska samtliga frågor 
i hälsodeklarationen fyllas i.  
 
Make/sambo och barn kan också anslutas till försäkringen – se ansökningsblanketten. 
Make/sambo ska alltid besvara samtliga frågor i hälsodeklarationen vid tecknande av 
Livförsäkring och Sjukkapital. 
 
 

Försäkringen gäller efter att den beviljats av Länsförsäkringar och gäller så länge du är 
medlem, under förutsättning att premie betalas, dock längst till 67 års ålder.  
 
Upphör medlemskap före 67 års ålder och du har haft försäkringen i minst 6 månader kan 
du teckna vidareförsäkring. Vid 67 års ålder har du möjlighet att teckna Seniorförsäkring 
(inom 3 mån). 
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