
Försäkringsinformation 
 
Om Equmenias olycksfallsförsäkring för barn, unga och ledare 
 
Equmenia har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring, med tillägg för glasögon och kläder, som 
gäller alla barn, ungdomar och ledare under aktiviteter och på väg till och från dessa. 
Försäkringsgivare är Moderna försäkringar. 
 
Om du behöver utnyttja försäkringarna  
Inträffar någon olycka som du vill göra skadeanmälan för, laddar du ned en skadeanmälan på 
www.equmenia.se/forsakring. 
 
Är du är osäker på om försäkringen gäller eller ej för den olycka som inträffat står vi gärna till tjänst 
med upplysningar. Alla ifyllda blanketter återsänds till Equmenia där de kontrolleras och sedan 
vidarebefordras till försäkringsbolaget. 
 
Equmenia 
Kontaktperson: Kristina Engberg 
Box 14038 
167 14  Bromma 
Tfn: 08-58003200 
e-post: info@equmenia.se 
 
 
 
Kollektiv olycksfallsförsäkring 
 
Definition-Olycksfall 
”Kroppskada som uppkommit genom plötslig, ofrivillig händelse, identifierbar till tidpunkt och plats” 
 
Olycksfallsförsäkring täcker olycksfall som inträffar under något arrangemang inom Norden. 
Försäkringen gäller också vid resa till och från arrangemangen. 
 
Den kollektiv olycksfallsförsäkringen gäller för alla som deltar i förbundets verksamhet. Försäkringen 
gäller under hajker, läger och veckosamlingar. Även öppen verksamhet omfattas av försäkringen. För 
grupper som regelbundet möts flera dagar i veckan måste en tilläggsförsäkring tecknas. 
 
Försäkringen gäller för personer bosatta i Sverige. 
 
Kontakta Marsh AB 
Tfn. 08-412 4204 
0733-774204       
e-post: per.dymer@marsch.com 
 
 
Basbelopp 
Prisbasbeloppet 2017:  44 800 kr 
 
Ersättningsförmåner i kortfattat sammandrag: 
 
Invaliditetskapital: 10 basbelopp, ersättning ”gradering av medicinsk invaliditet” 
-enligt utgåva från Försäkringsförbundet. 
 
Kostnadsersättningar: Läke- tandskade- och resekostnader. 
 



Merkostnader: Under akut sjuktid med 3,5 basbelopp, varav högst 0,5 basbelopp för skadade kläder 
och andra personliga tillhörigheter.0,25 basbelopp betalas om glasögon och kläder skadas eller 
förloras under ett föreningsarrangemang utan att personskada uppstått.  
Självrisken är då 500 kr. 
 
Hemtransport: Olycksfallsförsäkringen gäller även vid hemtransport vid akut sjukdom på den 
försäkrade om läkare bedömer behovet av hemresa nödvändigt. 
 
Rehabilitering och hjälpmedelskostnader: Högst 2 basbelopp. 
 
Kristerapi/psykologtjänster: Ersätter 10 behandlingar. 
 
Dödsfall: Ersätter högst 0,5 basbelopp. 
 
Olycksfallsförsäkringen gäller även vid hemtransport vid akut sjukdom. 
Observeras att en läkare måste bedöma behovet av hemresa. 
 
Försäkringsnummer:  1056569 
 
 
Ansvarsförsäkring 
För våra ledare finns en ansvarsförsäkring som täcker vid skadestångsanspråk. Det innebär att 
försäkringsbolaget tar hand om ärendet för att utreda, förhandla och eventuellt lämna ersättning till den 
skadelidande när en ledare är vållande och tredje man kräver skadestånd. 
 
 
Övrigt 
Equmenias olycksfallsförsäkring gäller inom Norden. För resa utom Norden bör en särskild 
utlandsreseförsäkring tecknas. Kontrollera om deltaganas hemförsäkring omfattar utlandsresa. Är det 
en grupp som reser kan man teckna en gruppförsäkring. 
 
Det är särskilt värdefullt att försäkringsbolaget betalar kostnaderna för hemtransport utan någon 
beloppsbegränsning. Här kan det verkligen bli fråga om stora pengar om det vill sig illa.  
 
Övriga försäkringar 
Församlingen eller föreningen kan ha tecknat lokala kompletterande försäkringsavtal som kan komma 
till användning om något händer. 
 
 


