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Operativ tid
Endast under aktivitet i Svenska Bowlingförbundets regi vilket inkluderar spel, tävling, träning och
nödvändiga resor. Nödvändiga resor inkluderar resor till och från aktiviteter i Svenska
Bowlingförbundets regi.
Täckningens omfattning
Försäkringen omfattar endast olycksfall. Kostnader för medicinsk behandling och rehabilitering ersätts
endast om olycksfallet inträffat i Skandinavien. Försäkringen lämnar ingen ersättning för kostnader
som ersätts på annat sätt enlig lag, av annan försäkring eller genom annan statlig eller privat
institution.
1. Ersättning för medicinsk invaliditet i enlighet med Svensk Försäkrings tabellverk
Olycksfall: Kroppsskada till följd av plötslig och oförutsedd händelse som leder till medicinsk invaliditet
inom 3 år räknat från datumet för olyckstillfället.
Försäkrat belopp vid 100% medicinsk invaliditet för personer under 65 år: 1.395.000SEK
Försäkrat belopp vid 100% medicinsk invaliditet för personer 65 år eller äldre: 697.500SEK
Utbetalning från: 1%
Deductible: n/a
Särskilt villkor: Tidigare existerande invaliditet frånräknas.
Undantag: Ingen ersättning lämnas för medicinsk invaliditet om olyckan leder till dödsfall inom 12
månader räknad från datumet för olyckstillfället.

2. Ersättning för ekonomisk invaliditet
Utbetalning från: 50% (samtliga möjligheter till annat yrke skall ha prövats)
Särskilda villkor: Den ekonomiska invaliditeten skall ha inträtt inom 3 år räknat från datumet för
olyckstillfället och gälla en person som är skriven och bor eller arbetar i Skandinavien. Ersättning för
ekonomisk invaliditet lämnas endast om ersättningen överstiger ersättningen för fastställd medicinsk
invaliditet. I dessa fall lämnas ingen ersättning för medicinsk invaliditet.
Undantag: Ingen ersättning lämnas för mental eller emotionell invaliditet eller sjukdom. Ingen
ersättning lämnas för personer som är 60 år eller äldre. Ingen ersättning lämnas för ekonomisk
invaliditet om olyckan leder till dödsfall inom 12 månader räknad från datumet för olyckstillfället.
Försäkrat belopp vid 100% ekonomisk invaliditet: 1.395.000 SEK
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3. Ersättning vid olycksdödsfall
Försäkrat belopp: 46.500 SEK
Särskilda villkor: Ersättning lämnas endast om en olycka leder till dödsfall inom 3 år räknat från
datumet för olyckstillfället som en direkt följd av olyckan. Ersättning lämnas till den försäkrades
dödsbo.

4. Ersättning för medicinsk vård och behandling (gäller ej tandskador)
Försäkrat belopp: Maximalt 1.395 SEK per vecka och endast till följd av olycka.
Ansvarstid: Maximalt 26 veckor.
Begränsningar: Försäkringen lämnar ingen ersättning för kostnader som ersätts på annat sätt,
exempelvis av den svenska sjukförsäkringen eller annan kompletterande försäkring. Ersättning lämnas
endast för kostnader som uppstått inom 12 månader räknat från datumet för olyckstillfället.

5. Ersättning för medicinsk vård och behandling (endast tandskador)
Försäkrat belopp: (Skäliga och nödvändiga kostnader till följd av olycka)
Ansvarstid: Ersättning lämnas inom 12 månader räknat från datumet för olyckstillfället.
Begränsning: Ersättning lämnas endast för kostnader som inte ersätts på annat sätt, exempelvis av
den svenska sjukförsäkringen eller annan kompletterande försäkring.
Särskilda villkor: Alla behandlingar måste på förhand godkännas av försäkringsgivaren.

6. Ersättning för kläder och glasögon
Försäkrade objekt: Skälig ersättning lämnas för personliga kläder, glasögon, kontaktlinser, hjälmar,
hörapparater samt andra typer av hjälpmedel som användes vid olyckstillfället.
Särskilda villkor: Ersättning lämnas endast om olyckan kräver läkar- eller tandläkarbehandling.
Ersättning lämnas inom 12 månader räknat från datumet för olyckstillfället.
Försäkrat belopp: 23.250 SEK
Objektets ålder i åratal:
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5 eller äldre
% av nypris:
100
80
65
60
35
20
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7. Ersättning för övriga merkostnader
Särskilda villkor: Ersättning lämnas endast om olycksfallsskadan krävt läkar- eller
tandläkarbehandling. Ersättning lämnas inom 12 månader räknat från datumet för olyckstillfället.
Omfattning: T.ex. merkostnader för resor mellan hem och ordinarie arbete. Ersättning lämnas endast
för det billigaste, vanligen förekommande sättet att hantera merkostnaderna.
Försäkrat belopp: 139.500 SEK

8. Ersättning för särskilda hjälpmedel vid invaliditet (som föreskrivits av läkare)
Särskilda villkor: Ersättning lämnas inte för hjälpmedel avsedda för sport, hobby, affärsverksamhet
eller andra specialintressen. Alla kostnader skall på förhand godkännas av försäkringsgivaren.
Ansvarstid: Ersättning lämnas inom 12 månader räknat från datumet för olyckstillfället.

9. Ersättning för psykologiskt stöd i krissituationer
Omfattning: Psykologisk behandling och tillhörande resekostnader till följd av traumatiskt tillstånd som
drabbat en försäkrad person under försäkringsperioden.
Ansvarstid: Maximalt 10 behandlingar inom 12 månader räknat från datumet för olyckstillfället.
Särskilt villkor: Alla behandlingar skall på förhand godkännas av försäkringsgivaren.

Betalningsvillkor
Årlig betalning av premie vid försäkringens startdatum.

Skadeanmälan till
Balticfinance
Werkstrasse 12
24955 Harrislee
Tyskland
Email: info@balticfinance.com
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Lloyd’s
Insurance
Detta försäkringsavtal är försäkrat av. Lloyd’s Insurance Company S.A.
Detta intyg är utfärdat av den Coverholder som är angivet i intyget, i enlighet med det tillstånd, den berörda
Coverholdern är tilldelad i enligt Coverholder-avtalet (Coverholder Appointment Agreement) med Unik
Markedsreferens (Unique Market Reference) som anges i detta intyg.
Lloyd’s Insurance Company S.A. är ett belgiskt aktiebolag(société anonyme/naamloze vennootschap) med registrerad
hemort på adressen Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgien och registrerat hos Banque-Carrefour des
Entreprises/Kruispuntbank van Ondernemingen med nr. 682.594.839 RLE (Bruxelles). Det är ett försäkringsbolag, som
står under tillsyn av Belgiens nationalbank. Dess registreringsnummer och övriga upplysningar kan hittas på
www.nbb.be.
Hjemmesideadresse: www.lloyds.com/brussels E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Bankoplysninger: Citibank Europe plc Belgium Branch, Boulevard General Jacques 263G, Bruxelles 1050, Belgien BE46570135225536.
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1. Allmänna villkor
1.1 Parter i detta avtal
Denna försäkring är ett avtal mellan den försäkringstagare och försäkringsgivare som anges i
försäkringsbrevet. Försäkringen täcks av Lloyd’s Insurance Company S.A. (nedan kallade
försäkringsgivare). Detta dokument, tillsammans med försäkringsbrevet och andra bifogade
skriftliga tillägg, utgör det försäkringsavtal som fastställer den här försäkringen. Detta är ett
juridiskt kontrakt, läs det noggrant.
balticfinance Danmark ApS (hädanefter kallat balticfinance)
Postbox 302
6330 Padborg
Danmark
Tlf. +45 70 25 01 08
info@balticfinance.dk
www.balticfinance.dk
Balticfinance Danmark Aps är coverholder vid i Lloyd’s Insurance Company S.A.
All korrespondens, ansökningar och andra deklarationer skall ske till:
balticfinance Danmark ApS
Postbox 302
6330 Padborg
Danmark

eller
balticfinance
Werkstr. 12
24955 Harrislee
Tyskland

2. Kontraktsgrunder
För detta avtal gäller standardvillkor och bestämmelser och alla andra överenskommelser som t.ex.
bekräftelser, klausuler, ytterligare avtal eller prisavtal. I de allmänna villkoren är ersättning och
giltighetstid uttryckligt definierade. Samtliga allmänna villkor, som gäller för detta kontrakt är
fastställda i följande text, om det inte finns några andra överenskommelser gjorda.

2.1 Försäkringsavtalets primära syfte
Genom detta försäkringsavtal, samtycker försäkringsgivaren att, enligt vad som omfattas i
försäkringsbrevets villkor, begränsningar och undantag, betala ersättningar till de försäkrade upp till
de gränsvärden som anges i försäkringsbrevet, i den utsträckning som anges i varje
försäkringsavsnitt i försäkringsbrevet.
De försäkrade personerna kan göra anspråk direkt till försäkringsgivaren utan förvarning till
försäkringstagaren.
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2.2 Försäkringsperiod och premiebetalning
Se Försäkringsbrev.

2.3 Generellt för försäkringsavtalet
2.3.1 Premiebetalning och förfallodatum
Försäkringstagaren betalar en årspremie som förfaller till betalning på årsdagen för försäkringens
startdatum.
Den första premien förfaller till betalning direkt i anslutning till att försäkringsavtalet är
undertecknat, så till vida inte annat är överenskommet. Senare premier förfaller till betalning enligt
instruktioner på fakturan.
I det fall fakturan inte är betald på förfallodagen, erhåller försäkringstagaren en påminnelse med en
beskrivning av det förfallna beloppet, plus påminnelseavgift. Försäkringstagaren har då 14 dagar på
sig att betala påminnelsen.
I det fall inte heller påminnelsen betalas inom utsatt tid, upphör försäkringsskyddet att gälla och
försäkringsgivaren/balticfinance har rätt att avsluta försäkringen.
Om försäkringen avslutas i förtid, pga omständigheter som inte har att göra med försenad betalning
av premien, eller som på annat sätt kan tillskrivas försäkringstagaren, har försäkringsgivaren enbart
rätt att kräva betalning för de dagar som gått fram till försäkringens avslutande.
2.3.2 Ångerrätt
I enlighet med lagen har försäkringstagaren rätt till 14 dagars s.k. ångerrätt.
2.3.3 Allmänt
All information som lämnas av den försäkrade i samband med ansökan om försäkring, inklusive
eventuella förslagsformulär, ansökningsblankett eller annat material som tillhandahålls av eller på
uppdrag av den försäkrade, kommer att ingå och ligga till grund för försäkringsavtalet. Ett villkor
för försäkringen är att all information som lämnas är sanningsenlig inom ramen av den försäkrades
kännedom eller att denna information skulle kunna bekräftas med rimlig noggrannhet.
Det är ytterligare en förutsättning för försäkringsavtalet att varje väsentlig ändring i, eller
komplement till informationen, antingen före eller under försäkringsperioden, omedelbart anmäls
nya villkoren.
I det fall försäkringstagaren bytt adress under försäkringsperioden, och inte meddelat balticfinance
detta, är det gängse praxis att balticfinance fortsätter att sända all korrenspondens till den adress
balticfinance senast fått upplysning om. I det fall försäkringstagaren kommer att befinna sig
utomlands under en lägre tid, är försäkringstagaren skyldig att meddela balticfinance en adress dit
post och eller annan korrespondens kan skickas.
I händelse av överträdelse av någon bestämmelse utan att det påverkar eventuella andra rättigheter
för försäkringsgivaren/coverholder, kan försäkringsgivaren/coverholder avvisa eller minska anspråk
i samband med överträdelsen och fortsätta försäkringsavtalet i enlighet med de villkor som dessa
fastställer.
Alla bestämmelser i detta avtal som avser försäkringstagaren, avser även dennes juridiska ombud
och eller andra personer som kan föra försäkringstagarens talan.
Ersättningskrav gentemot försäkringsgivaren, får inte pantsättas utan försäkringsgivarens tillstånd.
V-SE-PRO-19-06-01-BOW
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2.4 Övriga regler och förändringar av villkoren
Om ingen speciell överenskommelse inkluderas i dessa villkor, gäller allmän lag.
Bolaget får höja premierna för befintliga avtal med verkan från kommande förfallodag. Detta gäller
även för ändringar. Efter att ha fått meddelande om höjning av premien kan försäkringstagaren säga
upp avtalet från den dag förändringen träder i kraft. Uppsägning måste ske skriftligen.
Om ändringar till förmån för försäkringstagaren införs i villkoren och de inte innebär någon höjning
av premien skall dessa träda i kraft omgående.

2.5 Sekretess
Försäkringsgivaren/coverholder inhämtar icke-offentlig personlig information om den försäkrade
från följande källor:
1. Information som försäkringsgivaren/coverholder erhåller från den försäkrade i ansökningar
eller andra formulär;
2. Information om den försäkrades transaktioner med försäkringsgivaren/coverholder, dess
dotterbolag, moderbolag och/eller andra koncernbolag, eller andra;
3. Information försäkringsgivaren/coverholder erhåller från kreditupplysningsföretag.
Försäkringsgivaren/coverholder lämnar inte ut någon icke-offentlig personlig information i relation
till, eller om, någon försäkrad person, förutom det som är nödvändigt för att kunna erbjuda den
försäkrade sina produkter och tjänster eller för sådant som krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. vid en
stämning, bedrägeriutredning, lagstadgad rapportering).
Försäkringsgivaren/coverholder begränsar tillgången till icke-offentlig personlig information om
den försäkrade till sina anställda, sina dotterbolag, moderbolag och/eller andra koncernbolag, dess
anställda eller andra som behöver känna till informationen för att handlägga den försäkrades konto.
Försäkringsgivaren/coverholder upprätthåller fysiska, elektroniska och rättssäkerhetsgarantier för
att skydda den försäkrades icke-offentliga personliga information. Som en följd av detta kommer all
icke-offentlig personlig information som lämnats ut till en anställd eller ett företag, inte att
automatiskt bli tillgänglig för alla anställda eller alla företag.
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3. Definitioner
De begrepp som visas i fetstil i detta försäkringsavtal definieras i följande avsnitt:
1. Balticfinance är försäkringsgivarens kontraktspartner (coverholder) för denna försäkring.
Bolagets fullständiga namn är balticfinance Danmark Aps.
2. Barn avser alla personer under 18 år
3. Försäkringsbrev avser dokumentet “Försäkringsbrev medföljande försäkringsavtalet”, som
hänvisar till det här försäkringsavtalet och som innehåller personuppgifter om försäkringstagaren
och de försäkrade personerna, inklusive begränsningar av skadestånd eller andra avtal och
bestämmelser rörande detta avtal.
4. Försäkrad person avser den/de person(er) som är angivna i förteckningen och som täcks av
denna försäkring.
5. Operativ tid avser den tid under vilken en försäkrad person omfattas av det försäkringsavtal som
anges i förteckningen.
6. Försäkrad avser den person, företag eller organisation som anges i förteckningen.
7. Med krig avses krig, inbördeskrig, invasion av utländska fiender, stridigheter (oavsett om dessa
förklarats eller ej).
8. Legitimerad praktiserande läkare avser en fullt kvalificerad och licensierad medlem av
läkarkåren, godkänd av det officiella medicinska sällskapet i det land där läkaren utövar sitt yrke.
Denna läkare får inte vara den försäkrade själv, en medarbetare till den försäkrade eller en medlem
av den försäkrades familj.
9. Paraplegi avser permanent total förlamning av både de nedre extremiteterna, urinblåsan och
ändtarmen.
10. Permanent invaliditet avser en medicinsk bedömning av de dagliga besvär som uppkommit
genom en skada och som påverkar den försäkrade i hans/hennes dagliga liv. En permanent
invaliditet kan avgöras först när ett hälsotillstånd blir permanent. Detta anses vara fallet när det inte
finns någon möjlighet till förbättring varken via personen själv eller genom medicinsk behandling.
Följderna av en skada värderas vanligtvis som permanenta först flera månader efter en olycka.
Därför kan en slutlig bedömning göras först efter detta specifika datum.
11. En tredjeparts skadereglerare avser det företag som handlägger krav/ersättningssanspråk på
uppdrag av försäkringsgivare/underwriters.
12. Sjukdom avser fysisk sjukdom som uppstått under försäkringsperioden, diagnostiserad av leg.
läkare.
13. Tandskada innebär att försäkringsbolaget kommer att ersätta den försäkrade för kostnader för
nödvändig tandvård inom 12 månader (24 månader för barn) från den olycka som ger upphov till
skada, upp till den gräns för ersättning som anges i förteckningen. Det finns inte något skydd för
tandskador orsakade av tuggning.
Professionella ishockey spelare har inte tandläkare täckning.
14. Olycka avser en enskild och oväntad händelse som inträffar vid en identifierbar tid och plats
och som resulterar i skada som beträffar den försäkrade.
15. Försäkringsgivare (Underwriter) avser Lloyd’s Insurance Company S.A.
16. Ersättning innebär att skadeståndsbeloppen angivna i förteckningen är det maximala belopp
som betalas av syndikaten/underwriters.
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4.Försäkringstäckning - 24 timmars olycksfallsförsäkring
Se Försäkringsbrev.

4.1 Täckningsomfång
Se Försäkringsbrev.

4.2 Funktionsnedsättning
Se Försäkringsbrev.

4.3 Beräkningstabell för ersättning
Se Försäkringsbrev.

4.4 Ytterligare olycksfallskostnader och utgifter
4.4.1 Delbetalning
Se Försäkringsbrev.
4.4.2 Räddningskostnader
Se Försäkringsbrev.
4.4.3 Kosmetiska operationer och tandskada
Se Försäkringsbrev.
4.4.4 Försäkringsskydd för kostnader i samband med transport till hemort
Se Försäkringsbrev.
4.4.5 Försäkringsskydd för kostnader i samband med funktionsnedsättning
Se Försäkringsbrev.
4.4.6 Utgifter till behandling av fysioterapeut og kiropraktor
Se Försäkringsbrev.
4.4.7 Hjälp till hörapparat, glasögon och kontaktlinser
Se Försäkringsbrev.
V-SE-PRO-19-06-01-BOW

7

4.4.8 Mekaniska hjälpmedel
Se Försäkringsbrev.

4.5 Utbetalning av ersättning
När försäkringsgivaren/coverholder har mottagit de handlingar från den försäkrade som är
nödvändiga för en bedömning av olyckan, och den medicinska behandling som är nödvändig för att
fatta ett beslut gällande ett permanent handikapp är avslutad, måste försäkringsbolaget lämna ett
utlåtande om omfattningen av ersättningen inom en månad - om det är en fråga om permanent
invaliditet, kan det dröja upp till 3 månader. De kostnader som försäkringstagaren gjort utlägg för
kommer att återbetalas, om det kan styrkas att han har rätt till ersättning. Summan begränsas inom
ramen för vad som är normalt i Skandinavien -detta inkluderar inte juridisk rådgivning och
transportutgifter.
Om försäkringsgivaren erkänner och godkänner fordran eller om den försäkrade och
försäkringsgivaren har kommit överens gällande olyckan och ersättningsbeloppet, kommer
försäkringsgivaren att betala ut ersättning inom 14 dagar.
Innan den medicinska behandlingen är klar, kan försäkringsgivaren betala ut ett förskott på den
förväntade ersättningen, om den försäkrade inte längre befinner sig i en livshotande situation - dock
max. 10 % av basbeloppet och maximalt 40.000 kr.
Ingen ränta kommer att utbetalas på ersättningar inom ramen för denna försäkring, utom i de fall då
särskilda inhemska regler och lagar gällande försäkringar kan tillämpas.

4.6 Förnyad bedömning av permanent invaliditet
Både försäkringsgivaren och den försäkrade har rätt att årligen förnya den medicinska bedömningen
av invaliditetsgraden, i upp till tre år efter olyckan. När försäkringsgivaren använder sig av denna
rättighet och informerar den försäkrade om detta, måste denne undersökas inom en månad. Om
invaliditetersättningen blir högre än det belopp som redan betalats ut, kommer ränta påföras den
resterande betalningen enligt den svensk lag.
För försäkrade barn under 14 år förlängs tidsgränsen från 3 till 5 år.

4.7 Ackumuleringsgränsvärde
När en enskild händelse eller en serie av händelser med ursprung i samma omedelbara orsak, sker
inom två mils radie, och där i detta fall:
• inom tjugofyra (24) timmar efter händelsen, eller
• inom tjugofyra (24) timmar efter den första händelsen i en serie av händelser;
händelsen eller serien av händelser orsakar skador på mer än en försäkrad person ska det maximala
ersättningsbeloppet som betalas ut av försäkringsgivaren i anslutning till alla skador som härrör från
en sådan händelse eller serie av händelser, vara etthundraottifem miljoner kronor (185.000.000 kr),
eller som anges i förteckningen oavsett antalet försäkrade personer och eller försäkrade som ställer
ersättningsanspråk.

5. Allmänna undantag
Denna försäkring täcker inte, angivna undantag i punkt 5.1 – 5.5.
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5.1 Sjukdom
Försäkringsskyddet täcker inte;
• sjukdomar som legat latent i kroppen, även om de utlösts eller förvärrats av olycksfall
• förvärrande av sjukdomstillstånd eller tillfällig sjukdom som en följd av olycksfall
• följder av sjukdomar orsakade av mikroorganismer, t.ex. bakterier, virus, svampinfektioner
o.dyl.
• förgiftning av mat, dryck, medicin eller droger

5.2 Grov vårdslöshet, alkohol, droger och narkotika
Denna försäkring ger inte skydd för någon form av förlust, respektive den utesluter utbetalning av
ersättning eller skadestånd för skada, där den försäkrade har handlat grovt vårdslöst eller:
• självförvållad berusning
• kör något slags motorfordon under påverkan av alkohol, definierat i trafiklagarna i den
försäkrades hemland;
• är påverkad av droger eller narkotika som inte är lagliga, såvida inte dessa är legalt utskrivna
av en legitimerad läkare;
• som en direkt eller indirekt följd av den försäkrades egen alkoholism, drogberoende eller
alkoholmissbruk
Oberoende av den försäkrades psykiska tillstånd täcks ingen av punkterna som nämns ovan.
5.2.1 Självmord och självförvållad skada
Självmord eller självmordsförsök, avsiktlig självförvållad skada, inklusive självförvållad skada till
följd av psykisk sjukdom eller avsiktlig skada då den försäkrade personen befinner sig i ett tillstånd
av sinnessjukdom.

5.3 Krig eller liknande
Olycksfall orsakade av krig, krigsliknande förhållanden, inbördeskrig, terrorism, revolution,
upplopp eller andra politiska oroligheter, täcks inte av försäkringsskyddet.
I det fall oroligheter utbryter i det område försäkringstagaren befinner sig, täcker försäkringen
enbart olycksfall under den första påföljande månaden.
Reser däremot försäkringstagaren in i ett område där det pågår krig, krigsliknande förhållanden,
inbördeskrig, terrorism, revolution, upplopp eller andra politiska oroligheter, täcker
försäkringsskyddet inte ev. olycksfall.
Försäkringsskyddet täcker inte olycksfall i det fall den försäkrade personen deltagit i terrorhandling,
upplopp eller sabotage.
Terrorhandling är en handling med avsikt att skrämma eller hota ett lands befolkning, att försöka på
ett olagligt sätt bedriva påtryckningar och tvinga fram beslut eller avstånd från beslut av
myndigheter eller på annat sätt försätta ett politiskt system eller samhälle ur funktion. Handlingen
kan begås av politiska, religiösa, ideologiska eller etiska motiv.
Allt samröre med atomenergi, kärnexplosioner och/eller radioaktiv strålning som uppkommer av
militära verksamheter som den försäkrade deltar i, täcks inte av försäkringsskyddet.
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5.4 Övrigt
5.4.1 deltagande i följande omfattas inte av försäkringsskyddet;
Försäkringen omfattar endast aktivitet i bowlingförbundets regi vilket omfattar träning, tävling samt
nödvändiga resor.
5.4.2 Graviditet
Olyckor orsakade av graviditet, abort eller förlossning omfattas inte av försäkringsskyddet.
5.4.3 Död
Död - naturlig eller av okänd orsak omfattas inte av försäkringsskyddet.
5.4.4 Kriminella handlingar
Aktivt deltagande i kriminella handlingar eller slagsmål omfattas inte av försäkringsskyddet.
5.4.5 Psykiska störningar
Neuroser, psykoneuroser, psykopati, psykoser eller psykiska eller känslomässiga sjukdomar eller
störningar av något slag omfattas inte av försäkringsskyddet.
5.4.6 Undantagna verksamheter Försäkringen omfattar endast aktivitet i bowlingförbundets regi vilket omfattar träning, tävling samt
nödvändiga resor.
5.4.7 Verksamheter som måste godkännas av försäkringsgivaren
Försäkringen omfattar endast aktivitet i bowlingförbundets regi vilket omfattar träning, tävling samt
nödvändiga resor.
5.4.8 Redan befintliga omständigheter
Artros, artrit eller andra degenererande processer i leder, ben, muskler, senor och ligament.
5.4.9 Försäkringsskydd - Barns död
Används inte.
5.4.10 Högsta belopp
Det maximala beloppet för en enskild eller för alla ersättningar skall inte överstiga det belopp som
anges i försäkringsbrevet.
5.4.11 Begränsningar i försäkringsskyddet
Det beviljas ingen täckning för redan existerande skador.
5.4.12 Befintlig funktionsnedsättning
Varje befintlig permanent funktionsnedsättning kommer att beaktas när ersättningen beräknas.
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5.5 Avsiktlig exponering
Avsiktlig exponering för exceptionell fara (utom under försök att rädda människoliv eller på
grundval av den försäkrades arbetsuppgifter) omfattas inte av försäkringsskyddet.

6. Skyldigheter efter ett olycksfall
Nödvändigt akttagande och uppfyllande av dessa bestämmelser är en förutsättning för
försäkringsgivarens förpliktelser gällande eventuella anspråk enligt denna försäkring;
Skadeanmälan - den försäkrade ska göra en skriftlig anmälan till försäkringsgivaren så snart det är praktiskt möjligt
och med hänsyn till svensk lagstiftning.
Om olycksfallet ger väldigt få tecken på symptom, anses det inte att man bryter mot sina
skyldigheter om man inte uppsöker läkare eller informerar Försäkringsgivare / balticfinance innan
de verkliga skadornas omfattning visar sig.
I händelse av anspråk gällande bestående funktionsnedsättningar skall dessa lämnas till
försäkringsgivaren för beslut inom tolv (12) månader från dagen för den ursprungliga olycka, som
gett upphov till en sådan fordran enligt försäkringsavtalet, såvida inget annat överenskommits med
försäkringsgivaren, eller framgår i svensk lag.
Vid den försäkrades dödsfall eller annan omständighet som förhindrar den försäkrade personen att
lämna in en anmälan, bör den försäkrades ombud eller handläggare göra en skriftlig anmälan, inom
nittio (90) dagar från dagen för försäkringstagarens skada eller sjukdom till försäkringsgivaren och i
övrigt agera i stället för försäkringstagaren.
Om en olycka innebär att den försäkrade personen avlider skall anspråk lämnas till
försäkringsgivaren inom fyrtioåtta (48) timmar, räknat från det tillfälle då försäkringstagaren, den
försäkrades arvtagare eller ombud underrättats om dödsfallet, såvida inte annat överenskommits
med eller godkänts av försäkringsgivaren.
Meddelande till försäkringsgivaren måste lämnas till de skadeanmälningsadresser som anges i
försäkringsbrevet.

6.1 Process vid anmälan av skador
För varje anspråk måste försäkringstagaren och de personer som handlar på uppdrag av
försäkringstagaren:
- omedelbart sända försäkringsgivaren kopior av varje begäran, krav, beställning, notis, stämning,
juridiska dokument och alla därtill hörande handlingar i samband med en försäkringshändelse så
snart som dessa tagits mot av den försäkrade. Dessutom måste den försäkrade samarbeta med
försäkringsgivaren eller dennes utsedda ombud för att tillåta dem att följa sådana relevanta
praktiska anvisningar och tillvägagångsprotokoll som kan utfärdas och godkännas under tiden av
den ansvariga för civilrätten.
- tillåta försäkringsgivaren att få tillgång till medicinska journaler eller annan relevant information
på begäran, men endast om det är juridiskt tillåtet att göra detta då en försäkrad person är med om
en händelse som medför personskador.

6.2 Försäkringsgivarens rättigheter
Efter inledande information eller anmälan om en incident eller ett krav, kommer en läkare utsedd av
försäkringsgivaren att tillåtas, att så ofta som kan anses vara nödvändigt, genomföra en
undersökning av den försäkrade, och i händelse av oavsiktlig död genomföra en obduktion om
erforderligt tillstånd beviljas.
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6.3 Räntesats
Inga utbetalningar från denna försäkring kommer att påföras ränta (utom om det på annat sätt
regleras i svensk eller annan tillämplig försäkringsavtalslag).

7. Allmänna villkor
Tillämplig lagstiftning:
Tillämplig lagstiftning för försäkringsavtalet är gällande svensk lag. Bägge parterna är överens om
att eventuella tvister skall avgöras vid domstol i Sverige.
Lloyds Försäkringsbolag S.A. är ett belgiskt aktiebolag med sitt säte på Bastion Tower,
Marsveldplein 5, 1050 Bryssel, Belgien och registrerat hos Banque-Carrefour des Entreprises /
Kruispuntbank van Ondernemingen under nr. 682.594.839 RLE (Bryssel). Det är ett
försäkringsbolag som står under tillsyn av Belgiens centralbank. Företagets referensnummer och
andra uppgifter finns på www.nbb.be.
De gällande belgiska reglerna och taxorna anmäls därför inte till Finansinspektionen men övervakas
av belgiska försäkringsinspektionen i enlighet med det tredje EU-direktivet om skadeförsäkring.

8. Reservationer enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Försäkringsgivaren registrerar och förvarar data i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)
och följer strikta säkerhetsprocedurer avseende lagring och utlämnande av information för att
förhindra obehörig åtkomst eller förlust av sådan information. Försäkringsgivaren kan finna det
nödvändigt att skicka data till andra företag eller företag som levererar produkter och tjänster i
samband med detta försäkringsavtal.
Vidare, genom att gå in och uppdatera olika databaser kan försäkringsgivaren dela information med
andra företag och offentliga organ, inklusive polisen, för att på så vis styrka information och
förhindra, förebygga eller upptäcka bedrägerier. Om falska eller felaktiga uppgifter tillhandahålls
och misstankar om bedrägeri upptäcks kommer detta att registreras och informationen kommer att
finnas tillgänglig för andra organisationer som har tillgång till databaserna. Uppgifter om vilka
databaser som används finns tillgängliga på begäran.

9. Kostnadsersättning
Om det vid tidpunkten för kravet finns en annan giltig försäkring tillgänglig som ersätter samma
kostnadsutlägg eller skador vid olyckstillfället, skall den försäkringen gälla i första hand. Detta
gäller inte medicinsk invaliditet eller dödsfall.

10. Dokumenthantering
Försäkringsgivaren får inneha handlingar och krav som rör denna försäkring i elektronisk form och
kan förstöra originalen. En elektronisk kopia av ett dokument godtas som bevis i samma
utsträckning som, och den har samma vikt som det ursprungliga dokumentet.
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11. Reservationer enligt Personuppgiftslagen
Försäkringsgivaren registrerar och förvarar data i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) 1998:204
och följer strikta säkerhetsprocedurer avseende lagring och utlämnande av information för att
förhindra obehörig åtkomst eller förlust av sådan information. Försäkringsgivaren kan finna det
nödvändigt att skicka data till andra företag eller företag som levererar produkter och tjänster i
samband med detta försäkringsavtal.
Vidare, genom att gå in och uppdatera olika databaser kan försäkringsgivaren dela information med
andra företag och offentliga organ, inklusive polisen, för att på så vis styrka information och
förhindra, förebygga eller upptäcka bedrägerier. Om falska eller felaktiga uppgifter tillhandahålls
och misstankar om bedrägeri upptäcks kommer detta att registreras och informationen kommer att
finnas tillgänglig för andra organisationer som har tillgång till databaserna. Uppgifter om vilka
databaser som används finns tillgängliga på begäran.

12. Väsentlig ändring
Denna försäkring kommer att bli ogiltig om det efter tecknandet av denna försäkring, uppstår en
ökad risk för skada, sjukdom eller kroppsskada och sådana ändrade förhållanden uttryckligen inte
har bekräftats och accepterats via skriftliga meddelanden undertecknade av försäkringsgivaren.

13. Riskminimering
Avtalet följer försäkringslagens regler om oaktsamhet, risktagande och underlåtenhet av ansvar.

14. Bedrägeri
Om anspråket i något avseende är bedrägligt eller om något bedrägligt förfarande eller arrangemang
används av den försäkrade eller av någon annan som handlar på den försäkrades vägnar för att
uppnå ersättning enligt detta försäkringsavtal, eller om ansvar, förlust, förstörelse eller skador
orsakas genom oaktsamhet eller eftergivenhet av den försäkrade personen, existerar inga rättigheter
till någon form av betalning eller ersättning genom denna försäkring.
Vidare måste ersättning som betalats till den försäkrade som en följd av eventuella bedrägerier
återbetalas till försäkringsgivaren.

15. Att notera
Vederbörlig hänsyn och uppfyllandet av bestämmelserna i detta avtal i den mån de kan relatera till
något som skall göras eller följas av den försäkrade, och som inte redan är ett villkorsprejudikat,
kommer vara en förutsättning för detta försäkringsavtal. Varje undantag från försäkringsgivaren
beträffande någon bestämmelse kommer inte att hindra försäkringsgivaren från att åberopa sådana
villkor eller tillstånd eller villkorsprejudikat i framtiden.
I händelse av en överträdelse av något villkorsprejudikat i försäkringsavtalet, och utan att det
påverkar någon av försäkringsgivarens andra rättigheter, kan försäkringsgivaren avvisa eller sänka
ersättningar i samband med överträdelsen, och förlänga försäkringsavtalet enligt sådana villkor som
försäkringsbolaget bestämmer och om betalning på grund av ett sådant anspråk redan har gjorts ska
den försäkrade omedelbart återbetala detta belopp till försäkringsbolaget.
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16. Klagomålsinstruktion
Företaget strävar efter att leverera en utmärkt service till alla sina kunder, men ibland kan det gå fel.
Företaget tar alla klagomål på allvar och strävar efter att lösa alla kundproblem så snabbt som
möjligt. Om du har en fråga eller ett klagomål om denna försäkring eller dess agent / mäklare, bör
du kontakta balticfinance:
balticfinance
Werkstrasse 12
24955 Harrislee
Tyskland
info@balticfinance.com
www.balticfinance.com
En skriftlig bekräftelse på klagomålet tagits emot skickas omedelbart.
Du kommer att få ett skriftligt beslut om klagomålet inom 8 (åtta) veckor efter mottagandet av
klagomålet. Om du inte är nöjd med det slutliga svaret eller om du inte har fått ett slutligt svar inom
8 (åtta) veckor efter mottagandet av klagomålet kan du ha rätt att lämna in ditt klagomål till
Allmänna reklamationsnämnden:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 50 88 60 00
Fax: +46 8 50 88 60 01
E-post: arn@arn.se
Om du har köpt din försäkring online har du också möjlighet att överklaga via EU: s online
tvistlösningsplattform (OTB). OTB-plattformen har följande URL: www.ec.europa.eu/odr
Ovanstående process för behandling av klagomål påverkar inte din rätt att väcka talan eller väcka en
alternativ tvistlösning enligt dina avtalsmässiga rättigheter.

17. (Åter)försäkringsgivares ansvarsklausul
(Åter)försäkringsgivarnas ansvars åtskillda, ej gemensamma
En (Åter)försäkringsgivares ansvar under detta försäkringsavtal är enskilda och inte gemensamt
med andra (åter)försäkringsgivare i detta avtal. En (åter) försäkrings”-givare är endast ansvarig för
den proportionella andel av försäkringsansvaret som denne har ingått eller underskrivit. En (åter)
försäkringsgivare är inte gemensamt ansvarig för andelar av försäkringsansvar som ingåtts eller
underskrivit av någon annan (åter)försäkringsg”-ivare. Inte heller är en (åter)försäkringsgivare
ansvarig för någon annan (åter) försäkrings”-givares, som kan ha ingått eller underskrivit avtalet,
försäkringsansvar.
Andelen av ansvar som enligt denna försäkring ingåtts/underskrivits av en (åter) försäkrings”-givare
(eller vid fall av Lloyds-syndikat, den totala andel som ingåtts/underskrivits av alla medlemmar av
syndikatet tillsam-mans) anges i direkt anslutning till dess stämpel. Detta alltid förutsatt
bestämmelser som rör ”underskrift nedan.”
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Om detta rör ett Lloyds-syndikat, är varje medlem av syndikatet (snarare än syndikat själv) en
(åter)försäkringsgivare. Varje medlem har ingått/unerskrivit en andel av den totala andelen som
visas för syndikatet (där den totala andelen motsvarar den andel som ingåtts/underskrivits av alla
syndikatets medlemmar gemensamt). Ansvaret för varje medlem av syndikatet är enskilt och inte
gemensamt med andra medlemmar. En medlem är endast ansvarig sin egen andel. En medlem är
inte gemensamt ansvarig för någon annan medlems andel. Inte heller är någon medlem någonsin
ansvarig för någon annan (åter) försäkrings”-givares, som kan ha ingått/underskrivit denna avtal,
försäkringsansvar.
Andel av ansvar
Ansvaret angående försäkringsöverrenskommelsen för varje enskild agent/förmedlare är begränsat
till pro rata risker utan gemensamt ansvar. Agentens/förmedlarens ansvar är begränsat till den del av
den försäkrade risken som agenten/förmedlaren skrivit under på. Agenten/förmedlaren som skrivit
under fösäkringsavtalet har inget ansvar för någon annan agents/förmedlares risker, på grund utav
att denne helt eller delvis inte levt upp till sina åtagande och/eller skyldigheter, oavsett anledningen
till detta.
Klausul för service och plats
Det är avtalat att denna försäkring ska regleras uteslutande av svenska domstolarnas lag och praxis,
och eventuella tvister som uppkommer under, utanför eller i samband med denna försäkring, skall
uteslutande omfattas av svensk domstols jurisdiktion.
Lloyds Försäkringsbolag SA ger sitt godkännande om att samtliga kallelser, anmälningar eller
processer som krävs för att väcka talan mot dem i samband med försäkringen, ska delges korrekt
om de riktas och överlämnas till den av Balticfinance Danmark ApS som i detta fall har befogenhet
att acceptera tjänsten på dess vägnar.
Lloyds Försäkringsbolag S.A. har genom att ge ovannämnda fullmakt inte avstått från sin rätt till
speciella förseningar eller andra tidsperioder som de kan ha rätt till för behandling av sådana
kallelser, meddelanden eller processer på grund av sitt hemvist i Belgien.
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