Förköpsinformation Tilläggsförsäkring för domare
Svedea tillsammans med Nordiska Sportoch Eventförsäkringar erbjuder en
tilläggsförsäkring för att komplettera
nuvarande villkor på Svenska
Ishockeyförbundet lag- och
licensförsäkring
Vem försäkringen gäller för?
Svedeas Tilläggsförsäkring för domare
gäller för licensierade ishockeydomare som
omfattas av Svenska Ishockeyförbundets
lag- och licensförsäkring, Svedea G317:2
När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller från och med dagen
efter att premien betalts till och med den 1
oktober 2019
Försäkringens omfattning
Svedeas Tilläggsförsäkring för domare är
ett komplement till svenska
ishockeyförbundet lag- och licensförsäkring
(GRI20).
Försäkringen förstärker dessa villkor:
•

Förhöjt försäkringsbelopp vid
invaliditetsskada

Du kan få ersättning om du får bestående
besvär på grund av en olycksfallsskada.
Med Svedeas domarförsäkring höjs
försäkringsbeloppet till 650 000 kr (tidigare
350 000 kr)
•

Förhöjt försäkringsbelopp vid
tandskada

Svedeas domarförsäkring förstärker
villkoren för tandskada och ger upp till 100
000 kr i ersättning (tidigare 45 550 kr)
Ersättning lämnas för kostnader för

nödvändig behandling av tand eller
tandprotes som skadas i munnen.
•

Sänk självrisken från 2200 kr till
1100 kr vid akutskadeersättning
och tandskadekostnader

Akutskadeersättning omfattar
akutläkarvård, läkemedel, behandling,
hjälpmedel samt resor till och från vård.
Ersättning ges även för sönderklippta
kläder och idrottsutrustning som
sjukvårdspersonal klippt sönder i samband
med olycksfallsskada.
•

Utökat skydd för krisbehandling

Svedeas domarförsäkring ger
krisbehandling efter olycksfallsskada eller
annan traumatisk händelse som inträffar
under eller i samband med match.
Försäkringen omfattar 10 behandlingar hos
legitimerad psykolog eller legitimerad
psykoterapeut.
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är International
Insurance Company of Hannover SE (Inter
Hannover). Svedea får ersättning från Inter
Hannover för de förmedlade
försäkringarna och den baseras på den
totala premievolymen i kombination med
försäkringsaffärens tekniska resultat.
Hannover Rück SE har ett kvalificerat
innehav i Svedea Premie
Premien
170 kr per år

Vid skada?
Anmäl skadan online här:
https://www.svedea.se/gruppforsakringar/
ishockey/ eller ring 0771-160 161
Teckna försäkring
Teckna och betala (Mastercard, Visa)
Tilläggsförsäkringen på
www.sportforsakringar.se
Med vänlig hälsningar Nordiska Sport och
Eventförsäkringar AB
Telefon 0700-479913

