
 
 

Info om olycksfallsförsäkringen 
Riksföreningen har försäkring hos försäkringsbolaget If som gäller för deltagare i arrangemang som 

krets, län, nätverk eller riksföreningen anordnar. Den gäller för olyckshändelse och gäller för 

medlemmar och deltagare i arrangemang anordnat av Naturskyddsföreningen eller lokala länsförbund 

och kretsar. Man behöver alltså inte vara medlem för att omfattas av försäkringen. 

Försäkringen avser händelser i samband med aktiviteten och gäller även under direkt färd till och från 

den aktivitet som omfattas av försäkringen. 

Vid olycka som medför försäkringskrav, kontakta kansliet. 

Obs – försäkringen gäller bara om Naturskyddsföreningen är med och arrangerar aktiviteten. 

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. Med olycksfall menas enligt försäkringsvillkoren 

en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse. Ersättning 

lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, behandling, receptbelagd 

medicin och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. 

Om olycksfallet leder till behandling av läkare eller tandläkare lämnar If ersättning för: 
• kläder och normalt burna tillhörigheter som skadas i samband med olycksfallet. Med personliga 

tillhörigheter menas tillhörigheter som en person normalt 

bär med sig. 

• Oundvikliga merkostnader som uppstått under den akuta läkningstiden 

Här är några exempel på saker som räknas som normalt burna personliga tillhörigheter: 
• Armbandsklocka 

• Glasögon 

• Vigselring 

• Mobiltelefon, (notera att kamera normalt inte ersätts) 

Den försäkrade ska spara skadade kläder och personliga tillhörigheter och skicka in dessa till If 

tillsammans med kvitton. 

Ersättning ges antingen för reparationskostnaden eller för nuvarande marknadsvärdet omedelbart före 

skadan på kläderna eller tillhörigheterna. 

Det åligger den försäkrade att styrka sitt innehav enligt ovan. Om den försäkrade inte gör detta betalar 

If inte någon ersättning. 

Försäkringsbelopp (hur hög ersättning utbetalas maximalt): 
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader, Obegränsat 

Kristerapi Max. 10 tillfällen 

Merkostnader, 20 000 kr 

Rehabilitering och hjälpmedel, 40 000 kr 

Kläder och personliga tillhörigheter, 10 000 kr 

Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall, 120 000 kr 

Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall, 240 000 kr 

Dödsfall orsakat av olycksfall, 20 000 kr 

Självrisken är alltid 0 kronor. 


