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Allmänt
Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringens omfattning, viktiga undantag och/eller begränsningar i vår medlemsförsäkring med försäkringsvillkor FITNESS24SEVEN G644. För fullständig information om försäkringen kan du ta del av villkoret här på anläggningen eller på www.fitness24seven.se
FÖRSÄKRINGSGIVARE
Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, Org.nr 516402-6345, genom Svedea AB.
FRIVILLIG ANSLUTNING
Gruppavtalet har frivillig anslutning vilket innebär att du ansöker om försäkringen. På grund av
försäkringens art föreligger enligt vår uppfattning ej rätt till fortsättningsförsäkring.
AKTÖRER
• Gruppavtalspart är Fitness24seven AB och Fitness24sevens-Lund AB.
• Försäkringstagare är försäkrad medlem hos bolag som är avtalspart.
• Försäkrad är medlem hos gruppavtalspart på vars liv och hälsa försäkringen gäller.
• Försäkringsförmedlare är Eurpean Special Insurances AB.

Om försäkringen
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Med vår olycksfallsförsäkring kan du, utan självrisk, få ersättning för direkta följder av olycksfallsskada
som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk invaliditet samt för
vissa kostnader som uppstår som följd av olycksfallsskadan.
En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada.
Försäkringen gäller under den tid du befinner dig i Fitness24Sevens träningsanläggning samt under aktivitet utanför träningsanläggningen som är under direkt övervakning av anställd hos Fitness24Seven eller
uppdragstagare till träningsanläggningen. Försäkringsskyddet gäller från det att du går in genom dörren
till Fitness24Sevens träningsanläggning och upphör att gälla när du lämnar lokalen.
Försäkringen ersätter inte utebliven arbets- eller annan inkomst. Observera att olycksfallet inte omfattar
sjukdom, överansträngning, smitta, användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning.
LÄKEKOSTNADER
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård samt för behandling
och hjälpmeddel på grund av olycksfallsskadan.
TANDVÅRDSKOSTNADER
Ersättning lämnas för tandvårdskostnader (dock inte tugg- eller bitskador). Ersättning lämnas för tänder
som varit hela innan olycksfallsskadan.
TRANSPORTKOSTNADER
Transportkostnader som uppkommit i direkt anslutning till olycksfallsskadan och som bedöms nödvändiga
av den försäkrades läkare. Försäkringen ersätter enbart transportkostnader mellan bostaden och den
ordinarie arbetsplatsen eller studieplatsen. Ersättning man utgå med maximalt 50 000 SEK.
MERKOSTNADER
Försäkringen ersätter merkostnader som uppstår i direkt samband med olycksfallsskadan. Exempel på
merkostnader är skadade personliga tillhörigheter, så som kläder och glasögon. Ersättning lämnas upp till
160 000 SEK om dessa inte ersätts från annat håll.
REHABILITERINGSKOSTNADER OCH HJÄLPMEDEL
Om olycksfallsskadan medfört behov av rehabilitering eller särskilda hjälpmeddel under försäkringstiden,
lämnas ersättning för skäliga kostnader upp till 100 000 SEK.
SJUKHUSVISTELSE
Om olycksfallsskadan medför att du blir inskriven på sjukhus för sjukhusvård under en period som
överstiger 7 dagar, lämnas ersättning med 750 SEK per vecka under högst 10 veckor.
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DÖDSFALL PÅ GRUND AV OLYCKSFALL
Om olycksfallsskadan leder till dödsfall, utbetalas ersättning till dödsboet med 50 000 SEK.
MEDICINSK INVALIDITET
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns sådan bestående nedsättning av kroppsfunktionen som fastställs oberoende av ditt eventuella yrke, dina arbetsförhållanden
eller fritidsintressen. Graden av din invaliditet avgör hur stor ersättning du kan få.
BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
Försäkringen gäller med nedanstående begränsningar av försäkringsskyddet då olycksfallsskadan direkt
eller indirekt uppkommit till följd av:
•	smitta av bakterier, virus eller annat smittämne – smitta på grund av insektsstick eller liknande kan
dock ersättas som olycksfallsskada.
•	smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck.
•	ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling).
•	användning av läkemedel.
•	förslitning, överbelastning eller överansträngning.
•	självmord eller självmordsförsök.
•	grov vårdslöshet, till exempel genom påverkan av alkohol, annat berusningsmedel, narkotiska preparat
eller dopningspreparat eller genom påverkan av läkemedel som inte har använts i medicinskt syfte
enligt läkares ordination.
•	psykisk sjukdom, ångestsyndrom, depression, emotionell störning eller stressrelaterade tillstånd eller
besvär som en direkt följd av ett olycksfall som leder till kroppsskada.
•	vid skada på grund av olaglig handling av den försäkrade, dennes förmånstagare eller laga arvinge.
•	vid skada i samband med riskfylld aktivitet/sport annat än den aktivitet/sport som anges i försäkringsbrevet, det vill säga träning på gymanläggning.
•	krig.
•	redan befintligt medicinskt tillstånd eller handikapp vid tidpunkten för den försäkrade personens
kroppsskada.
•	vid skador som uppstår på grund av underlåtenhet att söka vård eller följa medicinska råd.
•	skada vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med atomkärnreaktion.

Allmänna bestämmelser
VEM KAN TECKNA FÖRSÄKRINGEN?
Gruppförsäkringen kan tecknas av medlem hos gruppavtalspart. Försäkringen förutsätter pågående
medlemskap under hela försäkringstiden.
NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen börjar gälla samma dag som ansökan om försäkring gjorts. Försäkringen gäller för enskild
gruppmedlem så länge medlemskapet varar och premien betalats.
UPPSÄGNING OCH ÅNGERÄTT
Du som är privatperson har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal ångerrätt i
30 dagar på köp av personförsäkring som sker enligt lagen. För att utnyttja ångerrätten tar du smidigast
kontakt med Fitness24Seven (www.fitness24seven.se).
Du kan när som helst säga upp försäkringen till omedelbart upphörande. Inbetald premie som används till
att täcka risk- och driftskostnader återbetalas inte.
ORIKTIGA UPPGIFTER
Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter har lämnats kan detta medföra att försäkringen blir ogiltig eller
att Försäkringsgivaren är fri från ansvar enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och svensk lag
i övrigt.
BESKATTNING
Försäkringsbelopp som utbetalas är fritt från svensk inkomstbeskattning.
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BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter används för förvaltning av försäkringsavtalet och för ändamål som är nödvändiga för
försäkringsverksamheten - såsom premieberäkning, skadereglering och statistik. Uppgifterna behandlas
med sekretess, i enlighet med gällande lagstiftning. Adressuppgifter och uppgifter om försäkringsavtalet
hanteras i ett försäkringsregister för rationell administration, information och viss marknadsföring.
Vid felaktigheter i registrerade uppgifter kontakta kundtjänst:
European Special Insurances AB på telefon 0470-74 95 90.
För beställning av utdrag ur Försäkringsgivarens register skriv till:
European Special Insurances AB, Storgatan 82B, 352 49 Växjö.
TILLÄMPLIG LAG
För gruppavtalet och försäkringarna gäller försäkringsavtalslagen (2005:104) och allmän svensk lag
i övrigt.
KLAGOMÅL
Vår avsikt är att ge ett pålitligt försäkringsskydd och en förstklassig service. Om den Försäkrade vid något
tillfälle anser att Våra tjänster inte når upp till den nivå den Försäkrade förväntar sig, skickas krav och
klagomål i första hand till försäkringsförmedlaren:
Eurpean Special Insurances AB
E-post: epost@lsfab.se
Telefon: +46 (0) 470 - 74 95 90
Om den Försäkrade inte är nöjd med hur försäkringsförmedlaren har hanterat klagomålet kan Svedea AB
kontaktas, som har arrangerat denna försäkring. Om den Försäkrade önskar göra detta så återfinns
kontaktuppgifter i försäkringsvillkoret (kapitel 11).
VIDARE HJÄLP MED KLAGOMÅL
Skulle den Försäkrade fortfarande inte vara nöjd med hanteringen av sitt ärende, har han/hon rätt att
vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Personförsäkringsnämnden eller Konsumenternas
försäkringsbyrå. Om den Försäkrade önskar göra detta så återfinns kontaktuppgifter i försäkringsvillkoret
(kapitel 11). Den Försäkrade kan även påkalla saken vid svensk allmän domstol.
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