
 
 

KORTTIDSFÖRSÄKRING MED SÄRSKILDA RUTINER 

För tillfällig idrottsverksamhet under fler än sju sammanhängande dagar anordnad av en medlemsförening i Svenska Gymnastikförbundet  

Den ordinarie korttidsförsäkringen är framtagen för tillfällig idrottsverksamhet som pågår under som mest sju sammanhängande dagar och 

som är anordnad av en medlemsförening i Svenska Gymnastikförbundet, men där deltagarna inte är medlemmar i föreningen. 

 

Korttidsförsäkring med särskilda rutiner är avsedd för annan tillfällig idrottsverksamhet som bedrivs av medlemsförening i Svenska 

Gymnastikförbundet under längre tid än sju sammanhängande dagar, till exempel en dag i veckan under en termin.   

 

VILKA ÄR FÖRSÄKRADE? 

Kortidsförsäkringen med särskilda rutiner är en olycksfallsförsäkring för deltagarna och gäller under deltagande i den tillfälliga 

idrottsverksamhet som angivits vid tecknandet. Den omfattar även fria rotationer över tväraxeln oavsett redskap (avancerad -nivå) och den 

gäller även på väg till och från aktiviteten. Alla deltagare måste vara namngivna i en deltagarförteckning, som kan lämnas in i efterhand inom 

30 dagar. Listan uppdateras därefter vid behov löpande var 30:e dag med eventuellt nytillkomna deltagare. 

 

VAD RÄKNAS SOM ETT OLYCKSFALL? 

Försäkringarna ger ersättning vid olycksfallsskada. Med det menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en plötslig 

oförutsedd händelse, till exempel en aktiv som gör sig illa på ett redskap. Det ska ha skett i den tillfälliga idrottsaktivitet som angetts vid 

tecknandet av försäkringen eller på vägen till eller från den aktiviteten 

 

VAD ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN? 

Försäkringsskyddet är det samma som i den vanliga korttidsförsäkringen inkl. försäkringsbeloppen (även samma som i basförsäkringen). Det är 

en olycksfallsförsäkring som kan ge ersättning för följande: • Läkekostnader • Resekostnader • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader • 

Merkostnader efter olycksfall som krävt läkarvård, som till exempel förstörda kläder eller glasögon • Krisbehandling • Medicinsk invaliditet • 

Dödsfall 

 

KOSTNAD ÄR BASERAD PÅ ANTAL (TOTALA ANTALET SOM DELTAGIT UNDER AKTIVITETENS LÖPTID) 

Kostnaden för korttidsförsäkringen med särskilda rutiner baseras på antalet unika deltagare som deltar i den tillfälliga idrottsverksamheten 

under dess löptid. Vid tecknande av försäkringen anges förväntat antal deltagare och premien betalas innan aktiviteten startar. Verksamheten 

kan pågå max 12 mån, men bryts alltid sista juli. Antalet kan justeras upp vid rapportering av deltagare. Tilläggspremie ska då betalas.  

PREMIEINTERVAL FÖR TOTALT ANTAL UNIKA DELTAGARE SOM DELTAGIT VID ETT ELLER FLERA TILLFÄLLEN: 

0–25 pers. 435 kr I 26–50 pers. 725 kr I 51–75 pers. 1 015 kr I 76–100 pers. 1 305 kr 
101–200 pers. 2 030 kr I 201–300 pers. 2 610 kr I 301–400 pers. 3 480 kr I 401–500 pers. 4 350 kr 
501–750 pers. 6 526 kr I 751–1 000 pers. 8 700 kr I                

 

SÅ HÄR TECKNAR NI FÖRSÄKRINGEN: 

Skicka ett mejl och ange hur många som förväntas delta i verksamheten och under vilken period den ska pågå. Skicka detta i första hand till 

Eva Hernegran, alternativt Patrik Elisson, på Pensum. Ni får sedan en bekräftelse på att försäkringen är tecknad. Betala sedan in summan 

baserad på initialt förväntat antal deltagare enligt ovan. Betalningen görs till Pensums bankgiro 5497-1171 innan aktiviteten startar. Som 

referens för betalningen skriver ni föreningens namn och korttidssärskild. 

 

REGISTRERING/RAPPORTERING AV DELTAGARE LÖPANDE: 

Ni skickar sedan oss deltagarlistor med namn och personnummer för alla deltagare. Detta görs inom 30 dagar. Listan uppdateras därefter vid 

behov var 30:e dag med eventuellt nytillkomna deltagare. Rapportera enbart om det har tillkommit nya deltagare. När ni går över till nästa 

premienivå pga. höjt antal unika deltagare betalar ni endast skillnaden i premie mellan de två nivåerna till Pensums bankgiro inom 30 dagar 
 

HAR DU/NI NÅGRA YTTERLIGARE FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP, KONTAKTA PENSUM: 

Eva Hernegran, 08-41 00 65 16, eva.hernegran@pensum.se eller Patrik Elisson, 08-41 00 65 12, patrik.elisson@pensum.se 
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