Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund 2017-04-01
Travtränarna har genom Söderberg & Partners träffat ett avtal med Länsförsäkringar om
frivillig gruppförsäkring.
Som medlem i Travtränarnas Riksförbund kan du och din familj teckna ett
försäkringsskydd, som omfattar
•
•
•
•
•

Livförsäkring, 8 prisbasbelopp (358 400 kr)
Sjukkapital, 8 prisbasbelopp (358 400 kr)
Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt, 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr)
Barnförsäkring, 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr)
Sjukvårdsförsäkring

Passa på att se över behovet av ekonomiskt skydd!
På blanketten "Ansökan om gruppförsäkring" kan du se en översikt över försäkringarnas
omfattning och vad det kostar.
Här nedan beskriver vi kortfattat försäkringarna. Fullständiga villkor kan du få via
din kontaktperson på Travtränarnas Riksförbund (se nedan) eller på
www.lansforsakringar.se/halsa.

LIVFÖRSÄKRING
Dödsfallskapital, utbetalas till efterlevande om du avlider. Dödsfallskapitalet
betalas ut till förmånstagare enligt försäkringens standardförordnande, om inte särskilt
förmånstagarförordnande skrivs.
Detta innebär att du måste skriva ett nytt om du önskar annat än nedanstående standard
förordnande:
1. Den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo
2. Den försäkrades arvingar
Barnskydd, gäller till 18 års ålder. Det ger en skattefri ersättning på 10 pbb till
dina barn vid vissa medfödda sjukdomar (se villkor) samt 1 pbb vid dödsfall.

SJUKKAPITAL MED EKONOMISK FÖRSTA HJÄLP
Du får ett engångsbelopp när du varit arbetsoförmögen i minst tre år till minst 50 procent.
För vissa sjukdomstillstånd (se villkor) lämnar vi ersättning med ett engångsbelopp, tidigast
ett år efter diagnosen är fastställd.
Försäkringsbeloppet minskas med 5 procentenheter per år från 56 års ålder, men blir
aldrig lägre än 50 %.
Vi lämnar ersättning med ett prisbasbelopp vid vissa sjukdomar (se villkor).
Ersättningen betalas ut när diagnosen är fastställd och säkerställd av behörig läkare.
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING HELTID
Ekonomisk och medicinsk invaliditetsersättning upp till 30 pbb.
Utöver invaliditetsersättningen betalar försäkringen följande:
• Schablonersättning för behandlings- och läkningstid
• Tandskadekostnader
• Merkostnader, t ex kläder (ersätter inte merkostnader i näringsverksamhet)
• Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet
• Ersättning för vanprydande ärr
• Psykologbehandling vid krishantering
• Dödsfallsersättning 1 prisbasbelopp
Försäkringen gäller vid olycksfallskada som inträffar vid och som har direkt samband med
deltagande i tävling eller träning med travhästar.
BARNFÖRSÄKRING
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.
Ersättning vid olycksfall & sjukdom:
•
•
•
•
•

Invaliditetskapital max 30 prisbasbelopp.
Vanprydande ärr
Ersättning vid sjukhusvistelse
Kostnadsbidrag
Dödsfallsersättning 1 prisbasbelopp

Ersättning vid olycksfall:
• Läkekostnader
• Resekostnader
• Tandskadekostnader
• Rehabilitering- och hjälpmedelsersättning, max 2 prisbasbelopp
• Merkostnader
Ersättning lämnas inte för medfödda sjukdomar, förlossningsskador, ärftliga sjukdomar eller
kostanpassning.

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
I denna försäkring ingår:
• Privatvård, operation och sjukhusvård.
• Eftervård och medicinsk rehabilitering.
• Behandling hos sjukgymnast, naprapat och kiropraktor.
• Behandling hos psykolog och psykoterapeut.
• Behandling hos logoped och dietist.
• Arbetslivsinriktad rehabilitering, upp till tre prisbasbelopp.
• Behandling av beroende och missbruk, med halva kostnaden.
• Resor som uppgår till minst 30 mil per resa tur och retur, och logi.
• Hemservice, inom 14 dagar efter operation, max 20 timmar.
• Hjälpmedel för tillfälligt bruk.
• Second opinion, vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom/skada.
• Förebyggande hälsotjänster ingår i försäkringen. Du får tillgång till personligt samtalsstöd,
chefsstöd, hälsoprofil och hälsoprogram på webben.
Försäkringen gäller med självrisk för privat vård. Den betalas vid första konsultationen och är
750 kronor. Om ditt försäkringsfall pågår under längre tid än ett år betalar du en ny självrisk vid
första konsultationen i varje ny tolvmånadersperiod. Privatvård skall alltid bokas via
Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling.
Observera att befintliga sjukdomar eller besvär som finns vid försäkringens tecknande ersätts inte
av försäkringen. Undantaget gäller till och med två år efter sista behandlingstillfället/kontrollen.
Om du drabbas av en kronisk sjukdom täcker försäkringen inte löpande behandling och kontroller.
Men om din läkare bedömer att en specifik operation eller kortvarig behandling varaktigt kan
förbättra eller bota sjukdomen kan du få hjälp med detta via din försäkring. Det här rör inte kroniska
sjukdomstillstånd du redan behandlas för genom din försäkring.
Med ändring av vad som anges i villkor GF 900:10 punkt B.1.7 gäller försäkringen vid
olycksfallsskada som inträffar vid och som har direkt samband med deltagande i tävling eller
träning med travhästar.

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Barn 2-24 år
I denna försäkring ingår:
• Privatvård, operation och sjukhusvård.
• Eftervård och medicinsk rehabilitering.
• Behandling hos sjukgymnast, naprapat och kiropraktor.
• Behandling hos psykolog och psykoterapeut.
• Behandling hos logoped och dietist.
• Resor som uppgår till minst 30 mil per resa tur och retur, och logi.
• Hemservice, inom 14 dagar efter operation, max 20 timmar.
• Hjälpmedel för tillfälligt bruk.
• Second opinion, vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom/skada.
Försäkringen gäller med självrisk för läkarvård. Den betalas vid första läkarbesöket och är
650 kronor. Du betalar ingen självrisk för vård hos andra vårdgivare som till exempel psykolog,
sjukgymnast eller naprapat. Privatvård skall alltid bokas via Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling.
Observera att befintliga sjukdomar eller besvär som finns vid försäkringens tecknande ersätts inte
av försäkringen. Undantaget gäller till och med två år efter sista behandlingstillfället/kontrollen.

ANSLUTNINGSVILLKOR
Premien framgår av ansökan.
Din familj kan också anslutas till försäkringen – se ansökningsblanketten.
Försäkringen gäller efter det att den beviljats av försäkringsbolaget och gäller så länge du är
medlem, under förutsättning att premie betalas, dock längst till 67 års ålder. Upphör
medlemskap/gruppförsäkringen före 67 års ålder får du teckna vidareförsäkring om du inte
ansluter dig till någon ny gruppförsäkring. Vid 67 års ålder har du möjlighet att teckna Senior
olycksfallsförsäkring (inom 3 mån).
Du som vill nyteckna försäkring fyller i ansökan och hälsodeklaration och skickar den
omgående till Staffan Osterling, TR.
Vid frågor kontakta i första hand:
Staffan Osterling
staffan.osterling@telia.com

Telefon 0703-34 73 02

Travtränarnas Riksförbund
Kvarnbäcksvägen 23
892 32 Domsjö

Du kan även kontakta:
Söderberg & Partners
Ingvar Mällberg
ingvar.mallberg@soderbergpartners.se
Länsförsäkringar
maklargrupphalsa@lansforsakringar.se
Villkor
www.lansforsakringar.se/halsa

Telefon 0761-495 082

