
RF Föreningsförsäkring Bas
Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom samarbetet 
med Riksidrottsförbundet (RF) och specialidrotterna är 
1,6 miljoner aktiva idrottare olycksfallsförsäkrade hos oss. 
Vi är er pålitliga lagkamrat.

Alla föreningar som är anslutna till RF omfattas av en basförsäkring hos 
oss som täcker föreningens grundbehov. Premien för Föreningsförsäk
ring Bas bjuder RF på. Varje idrottsförening har sedan möjlighet att teckna 
en egen utökad föreningsförsäkring för att stärka skyddet och anpassa 
försäkringsskyddet efter behov, till exempel genom att försäkra byggnader, 
material och teknisk utrustning.

Grundförsäkringens innehåll:

zz  Ansvarsförsäkring

zz  Utökat ansvar

zz  Styrelseansvarsförsäkring

zz  Förmögenhetsbrottsförsäkring

zz  Rättsskyddsförsäkring

zz  Patientförsäkring

zz  Olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och domare. 

zz  Kristerapi

Ansvarsförsäkring 
Försäkringen kan ge ersättning om föreningen skulle bli skadestånds
skyldig för en person eller sakskada som ett led i den ideella idrottsliga 
verksamheten. Vi kan hjälpa till att utreda om ni är skadeståndsskyldiga 
och förhandla med den som kräver ersättning. Dessutom får ni hjälp med 
ersättningen för kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. 
Ersättning upp till 10 miljoner kronor.

Utökat ansvar 
När föreningen gör andra tillfälliga ideella arbeten i sin verksamhet med 
syfte att få in pengar – till exempel lotterier, loppis, danstillställningar 
med mera – täcks detta vanligtvis av ansvarsförsäkringen.

För mer information, se de fullständiga villkoren.



Styrelseansvar 
Försäkringen kan ge ersättning om någon i styrelsen blir personligt an
svarig vid en ren förmögenhetsskada som ett led i styrelsearbetet. Vi kan 
hjälpa till att utreda om ni är skadeståndsskyldiga och förhandla med den 
som kräver ersättning. Ersättning upp till 500 000 kronor.

Förmögenhetsbrottsförsäkring 
Försäkringen ersätter skada som anställda eller förtroendevalda i före ningen 
gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott (exempelvis för skingring, 
bedrägeri eller grov stöld) mot föreningen eller annan. Er sättning upp till 
93 000 kronor. Beloppet kan ökas genom RF Föreningsförsäkrng Mellan Plus.

Rättskyddsförsäkring 
Ni kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och 
skattemål. Det kan till exempel vara ombuds och rättegångskostnader som 
inte betalas av motparten. Ersättning upp till 232 500 kronor.

Patientförsäkring 
Försäkringen ersätter personskada enligt patientskadelagen för hälso och 
sjukvård som genomförts av behörig sjukvårdspersonal som har arbetat på 
uppdrag av föreningen. Försäkringen gäller endast för hälso och sjukvård 
som inte omfattas av annan patientförsäkring.

Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringen gäller för ideella ledare, tränare, domare, funk
tionärer och förtroendevalda. Med ideell avses att individen som högst 
haft en ersättning/arvode motsvarande 0,5 prisbasbelopp per år för sina 
insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare/förening.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och 
behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättnings
nivåer, se de fullständiga villkoren.

Kristerapi 
Kristerapi kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legiti
merad psykolog, kurator eller krisgrupp. Ska godkännas av Folksam i förväg.

Utökad Föreningsförsäkring stärker skyddet
Vi rekommenderar att ni ser över vilket försäkringsskydd ni behöver i 
just er förening. Kanske behöver ni komplettera basförsäkringen så att 
även byggnader, idrottsmaterial och datorer ingår. Kontakta oss på  
08772 86 35, så hjälper vi er att få rätt försäkringsskydd!

Välkommen till idrottens försäkringsbolag!

Underrubrik efter Caseruta? Använd 
 styckeformatet ”Underrubrik   avstånd före”

Telefon 08-772 86 35
Epost foretag@folksam.se 
Måndag – fredag 7.3017.00
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