Vilka försäkringar ska föreningen ha?
För föreningar tillhörande Cheerleadingförbundet finns det fem olycksfallsförsäkringar (tävling grund, tävling utökad, träning
från 12 år, bas för 0-11 år och korttidsförsäkring). Här nedan får du en kort information om alla olycksfallsförsäkringarna och
hur föreningen gör för att teckna försäkringarna.
TÄLVINGSFÖRSÄKRING GRUND
Försäkringen är en del av tävlingslicensen och gäller för
alla tävlande cheerleaders från 12 år. Försäkringen
gäller för plötslig och oförutsedd skada i samband med
träning, tävling och resa till och från dessa aktiviteter.
Försäkringen gäller för alla utövare som deltar på
tävling med utövare från andra föreningar där
poängbedömning sker.
Akutersättning

Nödvändiga och skäliga
kostnader, dock högst
10 000 kr per skada

Invaliditet 1% - 59%
Invaliditet 60% eller högre
Dödsfall
Tandskada

15 prisbasbelopp
30 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp

Försäkringen kostar 235 kr per försäkringsår
(2016-10-01 – 2017-10-01) och per utövare som är 12 år
eller äldre.

TÄVLINGSFÖRSÄKRING UTÖKAD
Försäkringen är en del av tävlingslicensen och gäller för
alla tävlande cheerleaders från 12 år. Försäkringen gäller
för plötslig och oförutsedd skada i samband med träning,
tävling och resa till och från dessa aktiviteter.
Försäkringen gäller för alla utövare som deltar på tävling
med utövare från andra föreningar där poängbedömning
sker.
Akutersättning

Invaliditet 1% - 59%
Invaliditet 60% eller högre
Dödsfall
Tandskada

Nödvändiga och skäliga
kostnader, dock högst
10 000 kr per skada.
30 prisbasbelopp
60 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp

TRÄNINGSFÖRSÄKRING FRÅN 12 ÅR
Försäkringen gäller för utövare som inte är licensierade
och från 12 år. Försäkringen gäller för motion och
träning, ej i deltagande av tävling.
Akutersättning

Invaliditet 1% - 59%
Invaliditet 60% eller högre
Dödsfall
Tandskada

Nödvändiga och skäliga
kostnader, dock högst
10 000 kr per skada.
10 prisbasbelopp
25 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp

Försäkringen kostar 50 kr per försäkringsår
(2016-10-01 – 2017-10-01) och per utövare som är 12 år
eller äldre.

BASFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för utövare som inte är licensierade
för åldrar mellan 0-11 år. Försäkringen gäller för motion
och träning, ej deltagande av tävling. Försäkringen
registreras i pensums system utan namn och
personnummer, bara antalet deltagare fylls i som en
gruppförsäkring.
Akutersättning

Invaliditet 1% - 59%
Invaliditet 60% eller högre
Dödsfall
Tandskada

Nödvändiga och skäliga
kostnader, dock högst
10 000 kr per skada.
30 prisbasbelopp
60 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp

Försäkringen kostar 30 kr och gäller per försäkringsår
(2016-10-01 – 2017-10-01) och per utövare som är 0-11 år.

Försäkringen kostar 275 kr per försäkringsår
(2016-10-01 – 2017-10-01) och per utövare som är 12 år
eller äldre.

Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställts enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuellt inträffad skada inträffade.
För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor.

KORTTIDSFÖRSÄKRING
Korttidsförsäkringen gäller för deltagare i tillfällig
idrottsverksamhet som anordnas av föreningen.
Alla deltagare måste vara namngivna i en
deltagarlista och verksamheten får vara i maximalt
sju sammanhängande dagar. För mer information om
försäkringen och vad den kostar, kontakta Stina
Bellander på Pensum, 08-41 00 65 11,
stina.bellander@pensum.se.

SÅ HÄR TECKNAR DU FÖRSÄKRING
För att teckna försäkring för utövare/cheerleadars i din
förening loggar ni på www.pensum.se och klickar på login
– cheerleading.
Användarnamnet är föreningens id-nummer hos
Cheerleadingförbundet och lösenordet är cheer första
gången ni loggar in. Har ni frågor eller behöver hjälp
kontakta Stina Bellander på Pensum:
Tel: 08-41 00 65 11
Mail: stina.bellander@pensum.se

Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställts enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuellt inträffad skada inträffade.
För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor.

