
Försäkring för föreningsaktiva 2019 

- Köp ett extra skydd åt föreningens eldsjälar 

 

OBS! Denna försäkring gäller ett år och måste nytecknas inför varje medlemsår! Så även ni 

hade denna försäkring 2018 så måste ni skicka in en anmälan för 2019. 

Alla föreningar anslutna till Sportfiskarna kan köpa en olycksfallsförsäkring för de personer som arbetar på 

uppdrag av föreningen. Detta gör att förenigarna kan skydda sina tillsynsmän, ungdomsledare, fiskevårdare 

och styrelseledamöter, när de utför sina uppdrag åt föreningen. 

 

Försäkringen, som går att teckna via Sportfiskarna hos SVEDEA, gör att ni som förening får ett mycket förmånligt pris 

på olycksfallsförsäkring som kan tecknas av distrikt, medlemsklubbar och förbundsklubbar anslutna till Sportfiskarna 

för personer som arbetar ideellt på uppdrag av föreningen. 

För att kunna hålla kostnaderna nere har vi förenklat administrationen och säljer försäkringen med fem 

försäkringstagare åt gången. Ju fler försäkringar föreningen tecknar, desto billigare blir det per försäkring! 

Vilka kan vi försäkra? 

Tillsynsmän, fiskevårdare, ungdomsledare, styrelseledamöter och övriga personer som arbetar ideellt på uppdrag av 

föreningen. 

Vad omfattar försäkringen? 

Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under ideellt arbete på uppdrag av förening som är ansluten till 

Sportfiskarna, samt direkt resa till och från sådant arbete. 

För fler frågor om försäkringens omfattning, kontakta SVEDEA. 

För övriga frågor kontakta Sportfiskarna, 08-410 80 600, info@sportfiskarna.se  

 

Försäkringsinformation försäkringsperiod 2019-04-01 – 2020-03-31 

Försäkrade  Ideellt arbetande* 

Invaliditetskapital 9 Prisbasbelopp** 

Medicinsk invaliditet Beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader under 50 %  

  Beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50 % 

Ärr  Enligt tabell 

Läke- & resekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader 

Tandskadekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader 

Merkostnader  Under akut läkningstid intill 120 000 kr 

  För personliga tillhörigheter intill 25 000 kr 

Dödsfallsersättning 50 000 kr 

Krisförsäkring  Max 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog 

Sveda och värk Enligt tabell 

Avtrappning: 

Invaliditetsbeloppen nedsätts från 46 års ålder med 5 procentenheter per år, till lägst 200 000 kr. 

* Försäkringen omfattar de personer som arbetar ideellt på uppdrag av förening eller distrikt. Försäkringen kräver ej 

att dessa personer är medlem i förbundet. Försäkringen omfattar olycksfall som den försäkrade drabbas av genom en 

oförutsedd, plötslig, yttre händelse under ideellt arbete på uppdrag av förening som är ansluten till Sportfiskarna, samt 

under resa till och från sådant arbete. 

** 9 Pbb vid invaliditetsgrad under 50 % och 18 Pbb vid invaliditetsgrad på 50 % eller mer. Från det att den försäkrade 

fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 5 procentenheter per år. Lägsta ersättningsnivå är 200 KSEK vid 100 % 

invaliditet. 
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Förutsättningar för olycksfallsförsäkring för föreningsaktiva 

• Föreningen som tecknar försäkringen är medlem i Sportfiskarna 

• Föreningen skall tydligt i protokoll tilldelat uppdrag till de personer som omfattas av försäkringen 

• Föreningen skall i minst tre år hålla erforderligt register över vilka personer som är försäkrade 

För att teckna försäkringen, fyll i blanketten nedan och skicka in till Sportfiskarna. 

Observera att detta är en personlig olycksfallsförsäkring som INTE omfattar t.ex. fordon eller fastigheter 

såsom båtar, bilar eller föreningslokaler. 

Försäkringen gäller för medlemsår 2019 (2019-04-01 – 2020-03-31). Försäkringen måste tecknas på nytt varje år då 

det administrativt har varit svårt att förnya med avi varje år eftersom antal försäkrade i föreningarna ofta förändras. 

Vi önskar härmed beställa 

Försäkringspaketets storlek  Pris totalt/år  Jämförelsepris/medlem 

o Försäkringspaket för 5 medlemmar 250 kr  50 kr 

o Försäkringspaket för 10 medlemmar  450 kr  45 kr 

o Försäkringspaket för 15 medlemmar  600 kr  40 kr 

o Försäkringspaket för 20 medlemmar  600 kr  30 kr 

o Fler än 20 - ange antal   __________   30 kr 

 

Föreningens namn _____________________________________________________ 

Kontaktperson _____________________________________________________ 

Telefon  _____________________________________________________ 

E-post  _____________________________________________________ 

 

Fakturaadress (Fakturan skickas ut inom två veckor)  

Namn  _____________________________________________________ 

C/O  _____________________________________________________ 

Adress  _____________________________________________________ 

Postnummer  _______________ Postort ________________________________ 

 

Skicka blanketten till: 

Sportfiskarna 

Medlemsenheten 

Svartviksslingan 28 

167 39 BROMMA 


