Domarens försäkringsskydd

Riksidrottsförbundets(RF)
Grundförsäkring via Folksam
ger ett grundskydd för alla till RF anslutna
organisationer. Premien betalas av RF.
Egen försäkring
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RF:s Grundförsäkring innehåller följande moment

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring forts

• Vilka är försäkrade
• Ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer,
tränare och domare är försäkrade då de
utför sanktionerade uppdrag åt försäkrad
organisation.
Försäkringen omfattar även andra som
tillfälligt utför ideellt uppdrag åt föreningen,
även sådana som inte är medlemmar i
föreningen.
• Försäkringen gäller inte för skador som
innebär rätt till ersättning från
”Arbetsskadeförsäkringen” motsvarande
författning eller ”Trygghetsförsäkring
Arbetsskada (TFA)”
• Försäkringen gäller inte för de som är
anställda i en försäkrad organisation och
inte heller för de ledare, tränare eller domare
vars arvoden är högre än enbart
kostnadstäckande ersättning och därmed
kan jämställas med anställda.
• När ersätts olycksfall
• Försäkringen ersätter olycksfallsskador som
inträffar då de försäkrade utför uppdrag åt
försäkrad organisation samt vid resor till och
från sådana uppdrag.
• Ersättningar
Läke-, tandskade- nödvändiga och samt
resekostnader skäliga kostnader hos
vårdinrättning som är ansluten till FK liksom
resor till och från vård.

• Vid sjukskrivning i mer än 30 dagar ges sk
Sveda & Värkersättning
• Merkostnader Högst 3 basbelopp (44 000)
• Medicinsk invaliditet Beräknas på 10
basbelopp
• Dödsfallsersättning
– vid olycksfallsskada 1 basbelopp
– vid annan orsak (upp till 65 år) 1
basbelopp
• Krisförsäkring Högst 10 behandlingstillfällen
• Försäkringen gäller i hela världen för resa
som inte varar längre än 45 dagar.
• Vid resa utomlands ersätts nödvändiga och
skäliga kostnader vid olycksfall eller
• akut sjukdom för läkekostnader,
merkostnader
• För kost och logi, tandbehandlingskostnader
• samt merutgifter för hemtransport
• (En olycksfallsskada är en kroppsskada som
den försäkrade drabbas av genom en
oförutsedd plötslig händelse.)
• Invaliditet och dödsfall
• Om det skulle gå så illa att det blir
bestående men efter skadan ges ett
kapitalbelopp vars storlek bestäms av
skadans svårighetsgrad.
Vid dödsfall utbetalas dödsfallsersättning till
efterlevande.

Krisförsäkring
• Försäkringen gäller för kristerapi efter
traumatisk händelse som de under
olycksfallsförsäkringen ovan uppräknade
försäkrade råkar ut för eller är närvarande
vid i samband med uppdrag åt försäkrad
organisation.
• Exempel på händelser är olycksfall, närvaro
vid annan persons dödsfall, brand,
explosion, rån, hot eller överfall.
• Försäkringen ersätter kostnader för
kristerapi (psykologkonsultation) med högst
tio behandlingstillfällen per försäkrad och
skada.
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RF:s Grundförsäkring innehåller följande moment
(forts):

Detta ingår också i Grundförsäkringen men är ett
skydd endast för föreningar

Ansvarsförsäkring

Patientförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Förmögenhetsbrotts
försäkring
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Försäkringskassan

Lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF)
LAF är en lagstadgad försäkring som handläggs av Försäkringskassan. Det är framförallt två faktorer
som påverkar om domare ska anses vara arbetstagare, och således vara försäkrad genom LAF. Det
är dels hur stor inkomst domaren redovisar från sina uppdrag samt om verksamheten huvudsakligen
bedrivs i hobby- eller förvärvssyfte. Detta går att anmäla i efterhand.
Gräns vid ett halvt basbelopp
Försäkringskassans tolkning på senare tid är att om domarens inkomst från domaruppdrag
understiger 0,5 basbelopp (2012=44.000kr), är den att betrakta som enbart kostnadstäckande
ersättning, och domaren är inte försäkrad genom LAF.
Kontakta din lokala försäkringskassa och be om ett besked om du är berättigad till LAFersättning - innan skadan hänt.
Arbetsskada
Då en skada klassas som arbetsskada ersätter LAF då skadan leder till arbetsoförmåga som förblir
bestående nedsatt (livränta). Vid dödsfall lämnas begravningshjälp och ev efterlevandeskydd. Vid
tandskador ersätts behandlingskostnaden.
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Vid skada

Glöm inte skadeanmälan!!!
Vi rekommenderar att domaren anmäler skador både till:
• Försäkringskassan (LAF), för bedömning om ev arbetsskada
och
• Folksam (RF:s Grundförsäkring)
• Anmälaren ringer 0771-960 960 och pratar med skadehandläggare
personskada idrott som registrerar skadan över telefon
• Har du mer frågor så kontakta ditt lokala Folksam kontor
eller
• Försäkringskassan
• Överklagan
• första hand vända sig till handläggaren igen
• formell överklagan görs i till Kundombudsmannen
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Vid skada, bästa alternativ

•
•
•

Viktigt att söka för skadan på vårdcentral/sjukhus och därmed
dokumentera skadan
Anmäla till sitt försäkringsbolag (arbete, privat, förening)
Bästa alternativ är
•
•
•

egen hemförsäkring, privatolycksfall/tillägg olycksfallsförsäkring
om man arbetar, olycksfallsförsäkring via facket
Barn/ungdomsförsäkring upp till 25 år (har man en sådan skall man inte
avsluta den vid 25 år utan behålla den (bra villkor))

www.sfdf.se

