Information om olycksfallsförsäkring
för ryttare med tävlingslicens
Här följer en beskrivning av det kollektiva försäkringsavtal som tecknats mellan Svenska
Ridsportförbundet och Länsförsäkringar.
Försäkringstagare
Svenska Ridsportförbundet
Försäkringens omfattning

Försäkringsbelopp

1. Invaliditetskapital
- medicinsk och ekonimsk invaliditet
- invaliditetsgrad mindre än 50 %

200 000 kr

- invaliditetsgrad 50 % och högre

400 000 kr

2. Dödsfallsersättning

25 000 kr

3. Läke-, rese- och tandskadekostander

Nödvändiga och skäliga kostnader

4. Kläder och glasögon

Högst 0,25 prisbasbelopp

5. Rehabiliterings- och hjälpmedelsersättning

Högst 2 prisbasbelopp

Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, licensierade ryttare inklusive
ponnyryttare, kuskar och medhjälpare vid körning under deltagande i tävlingar anordnad av Svenska
Ridsportförbundet. För olycksfallsskada som sker inom Norden gäller försäkringen även under den
direkta färden till och från sådan tävling.
Medlem som drabbas av olycksfallsskada i egenskap av ledare eller funktionär omfattas inte av
försäkringen.
Försäkringen gäller även utanför Sverige, för de i Sverige licensierade ryttarna, i samband med all
ridning, stallverksamhet och hästskötsel. Försäkringen lämnar då ersättning vid olycksfallsskada för
invalidiet och dödsfall enligt ovan.
Rehabilitering och hjälpmedelsersättning kan lämnas om läkare föreskrivit detta som nödvändigt för att
lindra ett invaliditetstillstånd och som enigt lag eller särskild författning inte kan ersättas från annat håll.
Kostnaderna ska ha uppkommit efter den akuta läkningstiden.
Ersättning lämnas med högst med två prisbasbelopp för skäliga kostnader som bolaget på förhand
godkänt. Ersättningen grundas på det prisbasbelopp som gäller vid utbetalningstillfället. Ersättning
lämnas för kostnader som uppkommer inom längst tre år från det att olycksfallskadan inträffade.
Olycksfallsskada som omfattas av trafikförsäkringen ingår inte.
Försäkringen gäller även för personer som fyllt 65 år.
Vid anmälan om skada skall ansvarig person för verksamheten på skadeanmälan bekräfta att den skadade
omfattas av försäkringen. Dessutom ska SvRF intyga att den skadade omfattas av försäkringen.
Ändring av försäkringsvillkorens moment D1.1 fortsättningsvis bestäms den medicinska invaliditeten
enligt nytt tabellverk, Medicinsk Invaliditet, utgiven av Försäkringsförbundet. Liksom tidigare ingår dock
inte medicinsk invaliditet för tandförlust eller tandskada.
Allmänna villkor: OK 611:3 med villkorsbilaga A
Försäkringen är framtagen i samarbete mellan Länsförsäkringar och Svenska Ridsportförbundet.

Fotnot: Försäkringen gäller under tävling, till och från tävling och under framridning inför tävling. Dvs.
inte om man tränar ett par dagar innan tävling.

