
 

Cykelåkarförsäkring   

Faktablad för försäkringsprodukt  

Företag: Trygg-Hansa Försäkring Filial  
Org. nr: 516404-4405. Filial till Codan Forsikring A/S,  
CVR nr: 10529638, Danmark 

Produkt: SkiStars cykelåkarförsäkring 

 

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformation och i det fullständiga villkoret, som 
finns på skistar.com. Du kan också få dem hemskickade av vår kundservice. 
 

Vilken typ av försäkring handlar det om?  
SkiStars cykelåkarförsäkring kan ge dig ersättning för kostnader som du redan har betalat om du tvingas 
avbryta din cykelåkning, samt för ny utrustning om utrustning som du har hyrt hos SkiStar blir stulen eller 
skadad. Försäkringen kan även ge dig ersättning om du råkar ut för ett olycksfall i någon av SkiStars 
anläggningar. 

 
Vad ingår i försäkringen? 
 
ü Outnyttjade kostnader 
Försäkringen ger dig ersättning för kostnader du redan 
har betalat för arrangemang som om du måste boka av 
på grund av att du, en medresenär eller en nära anhörig  

• drabbas av akut sjukdom eller olycksfall 
• drabbas av brand, vattenskada eller inbrott i bostad 

eller verksamhet. 
 

Du får ersättning för den kostnad som framgår av din 
bokningsbekräftelse eller kvitto. 
 
 
ü Cykelförsäkring 
Försäkringen gäller om utrustning som du har hyrt av 
SkiStar blir skadad, stulen eller på annat sätt försvinner 
genom en plötslig och oförutsedd händelse. 

 
 
 
 

 
ü Olycksfallsförsäkring 
Olycksfallsförsäkringen kan ge dig  
• ersättning om du får en bestående nedsatt 

funktionsförmåga, så kallad medicinsk invaliditet, 
efter ett olycksfall 

• ersättning om du avlider efter ett olycksfall  
• ersättning för läke-, tandskade- och resekostnader 

efter ett olycksfall. 

 
 
 

 
 
 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 
 

x Undantag för Outnyttjade kostnader 
Du får inte ersättning om du visste om orsaken till 
avbeställningen redan innan du tecknade försäkringen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
x Undantag för Cykelförsäkring 
Försäkringen gäller inte 
• om cykeln inte var låst när den stals. Låset ska vara 

godkänt av Stöldskyddsföreningen (SSF) 
• om utrustningen blir stulen när den nattetid förvaras i 

olåst förvaringsutrymme  
• vid förskingring, bedrägeri eller olovligt förfogande  
• om skadan kan ersättas genom garanti eller redan 

har ersatts av en annan försäkring  
• skador som orsakas genom grov vårdslöshet eller 

uppsåt. 
 

x Undantag för Olycksfallsförsäkring 
Försäkringen ersätter inte 
• kostnader för privat vård och behandling, privata 

operationer samt vårdkostnader i samband med 
privat vård och operationer 

• olycksfallsskador eller följder av olycksfallsskador 
som inträffat före försäkringstiden 

• kroppsskador som beror på överansträngning, 
ensidig rörelse eller förslitningsskada 

• smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne 
• försämring av hälsotillståndet om försämringen enligt 

medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha inträtt även 
utan olycksfallet 

• skador som uppkommit genom ingrepp, behandlingar 
eller undersökningar som inte beror på 
olycksfallsskador som omfattas av denna försäkring  



 
• från 18 års ålder: skador som uppkommit i samband 

med att den försäkrade utfört eller medverkat till 
uppsåtlig brottslig handling som enligt svensk lag kan 
leda till fängelse.  

• från 18 års ålder: skador som uppkommit i samband 
med att den försäkrade uppsåtligen har begått  
eller medverkat till en brottslig handling som enligt 
svensk lag kan leda till fängelse.  

• tandskador som beror på tuggning eller bitning 
 

 
Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker? 

! Cykelförsäkringen gäller med en självrisk på 3 000 
kronor för vuxna 1 000 kronor för barn och ungdomar. 
! Olycksfallsförsäkringen ersätter inte olycksfall som 
inträffar utanför SkiStars anläggningsområde eller under 
färd med motorfordon. 
! Försäkringen ersätter inte mer än 100 procent invaliditet 
för en och samma skadehändelse. 
! Från det år den försäkrade fyller 46 år sänks 
invaliditetsbeloppen med 5 procentenheter per år, till lägst 
200 000 kronor. 
 

 

 
Var gäller försäkringen? 
ü Försäkringen gäller för bokade arrangemang inom SkiStar. 
 

 
Vilka är mina skyldigheter? 
− Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkring. 
− Försäkringstagaren ska på ett betryggande sätt styrka orsaken till avbeställningen genom ett intyg från läkare, 

försäkringsbolag eller berörd myndighet. 
 

 
När och hur ska jag betala? 
Premien betalas till SkiStar tillsammans med övriga kostnader för arrangemanget. 
 

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringen gäller under den vistelsetid på destinationen som framgår av bokningsbekräftelse eller kvitto. 
 

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 
Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerrätt på försäkringen, förutsatt att försäkringsperioden inte har börjat. 
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