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Olycksfallsförsäkring 
Försäkringsnummer 3902152 
 

Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för 

• försäkringstagarens medlemmar 

• försäkringstagarens anställda och förtroendevalda 

• medverkande i försäkringstagarens verksamhet 

• barn i förskola och/eller daghem som drivs i försäkringstagarens  

regi 

• deltagare i försäkringstagarens övriga barn- och 

ungdomsverksamhet samt deltagare i konfirmationsundervisning 

• frivillig oavlönad arbetskraft under uppdrag för 

försäkringstagarens räkning 

• besökare till försäkringstagarens mötes-, biograf-, 

teaterverksamhet och liknande. 

Försäkringen gäller även för utländska besökare till försäkrad 

verksamhet, bosatta inom EU-/EES-land eller Schweiz, under högst 

10 dagar. 

 

När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under den tid 

försäkringen är i kraft (försäkringstiden) enligt följande. 

• För medlemmar, anställda, förtroendevalda och medverkande i 

församlingens verksamhet vid deltagande i, samt under direkt färd 

till och från möte, läger, kurs eller annat därmed jämförbart 

verksamhetsarrangemang anordnat av försäkringstagaren eller av 

annan, då deltagandet sker på försäkringstagarens uppdrag (se 

dock punkt 7.4 angående arbetsskada) 

• för deltagare i övrig barn- och ungdomsverksamhet vid 

deltagande i, samt under direkt färd till och från undervisning, 

möte, läger, kurs eller annat därmed jämförbart 

verksamhetsarrangemang anordnat av försäkringstagaren 

• för frivillig oavlönad arbetskraft vid skötsel av försäkrad fastighet 

eller lokal eller under annat uppdrag försäkringstagarens räkning 

samt under direkt färd till och från sådant uppdrag 

• för besökare till försäkringstagarens verksamhet, men då endast 

om olycksfallet inträffar inom den fastighet där verksamheten 

bedrivs. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller inom Norden 

 
Vad försäkringen gäller för 
6.1 OLYCKSFALLSSKADA INOM SVERIGE  

Försäkringen gäller för olycksfallsskada och omfattar 

• ersättning för läke-, tandskade-, rese-, mer-, rehabiliterings- och 

hjälpmedelskostnader 

• kapitalbelopp vid invaliditet och dödsfall. 

6.2 RESEFÖRSÄKRING 

Vid vistelse utanför Sverige gäller försäkringen även för akut 

sjukdom eller akuta tandbesvär som drabbar den försäkrade. Vid 

olycksfall, akut sjukdom eller akuta tandbesvär som drabbar den 

försäkrade vid vistelse utanför Sverige ska ersättning i första hand 

lämnas från separat reseförsäkring eller resemoment ingående i 

hemförsäkringen. 

Vad försäkringen inte gäller för 
Med olycksfall/olycksfallsskada avses inte 

• skada som uppkommer på grund av smitta genom bakterier, 

virus eller annat smittämne 

• skada som uppkommer genom användning av medicinska 

preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som 

inte föranleds av olycksfallsskada som omfattas av denna 

försäkring uppkommer oberoende av kroppsfelet 

• tandskada genom tuggning eller bitning.  

• förslitning, överbelastning eller överansträngning. 

7.2 RISKFYLLD VERKSAMHET 

För försäkrad som fyllt 16 år gäller försäkringen inte vid 

olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under deltagande i 

• boxning, brottning, judo, karate eller därmed jämförlig 

idrottsutövning 

• fallskärmshoppning, drakflygning, hängflygning, skärmflygning, 

bergsklättring eller bergsbestigning, dykning, bungy jump, 

forsränning, offpist- eller fristilsskidåkning, eller liknande 

verksamhet. 

Ytterligare undantag finns, se försäkringsvillkor 
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Försäkringsbelopp - Högsta ersättning 
 

9.1 INVALIDITETS- OCH DÖDSFALLSERSÄTTNING 

• Invaliditetsersättning 10 prisbasbelopp 

• Dödsfallsersättning 0,5 prisbasbelopp 

9.2 KOSTNADSERSÄTTNING 

Ersättning lämnas för 

• läkar- och sjukvårdskostnader nödvändiga kostnader 

• tandvårdskostnader nödvändiga kostnader 

• resekostnader avseende 

- merkostnad för hemresa nödvändiga kostnader 

- nära anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden nödvändiga 

kostnader 

- hemtransport av avliden nödvändiga kostnader 

- begravning i annat land, dock högst SEK 20 000 

- merkostnad för kost och logi nödvändiga kostnader 

• merkostnad avseende 

- kläder med mera, dock högst 0,5 prisbasbelopp 

- övrigt, dock högst SEK 120 000 

-skadade glasögon och kläder utan personskada 0,25 pbb 

• rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader SEK 80 000 

 

Skadeanmälan 
 

Vid skada ska skadeanmälan fyllas i av den skadedrabbade och 

sändas till Svedea utan dröjsmål, dock senast inom ett år. Om 

kvitton finns kan de skickas med anmälan. 

Länk till anmälan: 

https://www.svedea.se/media/122923/olycksfall.pdf 

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på 

hemsidan, www.svedea.se. Vid akuta skadehändelser och frågor 

gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller 

mail. 

Telefonnummer: 0771-160 199 

Mejl: skadorforetag@svedea.se 

Svedea AB 

Skador företag 

Box 3489, 103 69 STOCKHOLM 

 

 

 

Självrisk 
Ingen självrisk för invaliditets- och dödsfallsersättning. 

Självrisken är 500kr per skada för kostnadsersättning (punkt 9.2). 

 

Vid frågor gällande försäkringen kontakta 
 
Söderberg & Partners 

 

Michael Deresjö, Försäkringsförmedlare 

E-post: michael.deresjo@soderbergpartners.se 

Carl Kylengren, försäkrings administratör 

E-post: carl.kylengran@soderbergpartners.se 

Telefon: 08-501 115 16 

Linnégatan 76,  115 23 Stockholm 

 

Försäkringsgivare 
Svedea – genom HDI Global Specialty SE 
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