Vilka försäkringar
ska föreningen ha?
För föreningar som är anslutna till Svenska Cheerleadingförbundet
finns flera Licenser/försäkringar och kategorier att välja på.
Samtliga alternativ innehåller olycksfallsförsäkring som gäller för plötslig och oförutsedd skada i
samband med träning och resa till och från aktiviteten. I tävlingslicensen ingår samma försäkringsmoment även vid tävling. För att det ska räknas som tävling enligt SCF ska man tävla mot andra lag
och bedömas av domare. Nedan finns kort information om respektive kategori och licens samt försäkringen som ingår och dess omfattning.
Från 1 oktober 2021 ingår det också en ny tjänst i Tävlingslicensen med medicinsk rådgivning och
ev. behandling när du drabbas av ett olycksfall under träning och tävling. Tjänsten erhålls genom
SOS International i samarbete med Svedea.

Tävlingslicens grund

235 k r

y Tävlingslicens grund t.o.m 11 år
För Pom & cheer level 1-3

y Tävlingslicens grund från 12 år
För Förberedande Pom & cheer level 1 och 2

y Tävlingslicens grund från 12 år
För Pom & cheer level 3-6

Tävlingslicens utökad
y Tävlingslicens utökad t.o.m 11 år

275 k r

För Pom & cheer, level 1-3

y Tävlingslicens utökad från 12 år
För Förberedande Pom & cheer, level 1 och 2

y Tävlingslicens utökad från 12 år
För Pom & cheer, level 3-6

Försäkringen är en individuell olycksfallsförsäkring och en del av tävlingslicensen, som
registreras i Pensumsystemet med namn och
personnummer och gäller för alla tävlande
Cheerleaders. Licensen inkl. försäkringsskyddet kostar 235 kr per år och utövare.

Försäkringen är en individuell olycksfallsförsäkring och en del av tävlingslicensen, som
registreras i Pensumsystemet med namn och
personnummer och gäller för alla tävlande
Cheerleaders. Licensen inkl. försäkringsskyddet kostar 275 kr per år och utövare.

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

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

Invaliditet 1% -59%

15 prisbasbelopp

Invaliditet 1% -59%

30 prisbasbelopp

Invaliditet 60% eller högre

30 prisbasbelopp

Invaliditet 60% eller högre

60 prisbasbelopp

Dödsfall

1 prisbasbelopp

Dödsfall

1 prisbasbelopp

Tandskada

1 prisbasbelopp

Tandskada

1 prisbasbelopp

Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställts enligt lagen
om allmän försäkring och som gällde det år eventuellt inträffad skada inträffade.
För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor.

1 (2)

Träningslicens/träningsförsäkring

50 k r

Från 12 år
För träning inkl. avancerad träning och friarotationer och även deltagande i ”tyckartävling”. Men
ej riktig tävling enligt SCFs regelverk. Försäkringen är individuell olycksfallsförsäkring som
ingår i träningslicens och registreras i Pensums
system med namn och personnummer. Licensen
kostar 50kr per år och utövare.
Akutersättning 	Nödvändiga och skäliga
kostnader, dock högst
10 000 kr per skada
Invaliditet 1% -59%

15 prisbasbelopp

Invaliditet 60% eller högre

30 prisbasbelopp

Dödsfall

1 prisbasbelopp

Tandskada

1 prisbasbelopp

Träningsförsäkring grupp

30 k r

Dessa försäkringar tecknas i grupp och endast
antal deltagare per åldersgrupp/intervall anges.
Försäkringarna kostar 30kr per person i kategorin/försäkringsgruppen per år.

Barn/motion – grupp
T.o.m 11 år
Försäkringen är en Olycksfallsförsäkring som
gäller för utövare som inte är licensierade i åldrar
mellan 0-11år ej fyllt 12 år vid tecknandet. Försäkringen gäller för all nivå av träning inkl. fria
rotationer och även deltagande i ”tyckar-tävling”.
Men ej riktig tävling enligt SCFs regelverk.

För icke avancerad nivå av
träning och motion – grupp
Från 12 år, ej fria rotationer
Träningsförsäkring grupp från 12år/intervaller
för teckning är: 12-25 år, 26-64 år, 65+ år.
Motionsförsäkring för mindre avancerad träning
där det inte heller förekommer fria rotationer
eller tävling.
Akutersättning 	Nödvändiga och skäliga
kostnader, dock högst
10 000 kr per skada
Invaliditet 1% -59%

15 prisbasbelopp

Invaliditet 60% eller högre

30 prisbasbelopp

Dödsfall

1 prisbasbelopp

Tandskada

1 prisbasbelopp

Vad räknas som ett olycksfall?
Försäkringarna ger ersättning vid olycksfallsskada. Med det menas en kroppsskada som den
försäkrade drabbas av genom en plötslig oförutsedd händelse. Under aktiviteten eller under
färd till från aktiviteten. Förslitningsskador räknas inte som olycksfall.

Korttidsförsäkring
Har ni som förening behov av en korttidförsäkring vid exempelvis ett läger eller prova på
aktiviteter. Där ni har deltagare som inte är med
i er förening och som därmed inte är försäkrade
genom sin ordinarie licens/försäkring. Då finns
det möjlighet att teckna en korttidförsäkring för
tillfällig idrottsverksamhet. Under längst 7dagar.
För mer info se infoblad för Korttidförsäkring
eller kontakta Pensum enligt nedan.

Så här tecknar du
försäkringarna
För att teckna försäkring för utövare/
cheerleadars i din förening loggar ni på
www.pensum.se och klickar på login –
cheerleading. Användarnamnet är föreningens
organisationsnummer och lösenordet är:
cheer (första gången ni loggar in).

Vik tigt
sk ydd
Har ni frågor eller behöver hjälp kontakta
Eva eller Patrik på Pensum:
eva.hernegran@pensum.se 08-41 00 65 16,
patrik.elisson@pensum.se 08-41 00 65 12
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