FÖRSÄKRINGSSKYDD

i Svenska Scoutförbundets verksamhet
Svenska Scoutförbundet har tecknat avtal om försäkringsskydd med Moderna Försäkringar.
Moderna Försäkringar ingår i den s.k. Stenbeckssfären och är besläktade med Modern Times Group.
Det förklarar namnet. Tidigare hette de Atlantica, som finns kvar i gruppen, men de försäkrar endast
båtar.
Det är ett litet bolag som värnar om personlig service genom såväl mäklare som egen personal.
Skadereglering sker från huvudkontoret i Stockholm med hjälp av fristående skadekonsulter i hela
landet.
Svenska Scoutförbundet

Uppdaterad 2006-3

Moderna Försäkringar

Capital Industriförsäkring AB

Försäkringsskydd
Svenska Scoutförbundet - SSF - har i Moderna Försäkringar tecknat följande försäkringar:
OBS! Försäkringarna gäller förbundets registrerade medlemmar. Det är således angeläget även ur försäkringssynpunkt att registreringsanmälan snarast insänds för nya
medlemmar och att avgift erlägges till förbundet.
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Reseförsäkring för resor utom Norden som ordnats av förbundets distrikt och kårer
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Tjänstereseförsäkring för anställda i förbundet samt andra personer
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Förmögenhetsbrottsförsäkring

8

Kanotförsäkring (se Atlantica båtförsäkringar)

Att observera: Ovannämnda försäkringar är obligatoriska för samtliga kårer.
Frivilliga tilläggsförsäkringar
9

Båtförsäkring för scoutkårer (se Atlantica båtförsäkringar)

De centralt ordnade försäkringarnas omfattning m.m. framgår av följande, som rekommenderas till noggrant studium.
Kontaktpersoner, se slutet av informationshäftet.
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1

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Omfattning
Olycksfallsförsäkringen gäller för SSF:s medlemmar under scoutverksamhet anordnad av SSF eller av till SSF ansluten organisation (distrikt, kår, krets, skeppslag och
roverscoutlag) samt under direkt färd till och från sådan verksamhet. Försäkringen
gäller jämväl för person som - utan att vara medlem - tillfälligt får i uppdrag av för
arrangemanget huvudansvarig person att vara ledare. Försäkringen gäller i Europa,
utan särskild anmälan.
Försäkringsbelopp
Invaliditetsersättning
Kapitalbelopp som utbetalas tidigast vid 16 års ålder 100.000,Invaliditetstillägg
100.000,Årlig vänteersättning fram till dess kapitalbeloppet
utbetalas
invaliditetstillägg

6.000,6.000,-

Hjälpmedelsersättning

10.000,-

Ersättning för läkekostnad
kostnad samt tandskada

ej belopps begränsning, resedock utbetalas ingen
ersättning under 100,vid varje skadetillfälle
1 basbelopp

Dödsfallsersättning
Ersättningsgrunder

Vid medicinsk invaliditet betalas så stor del av försäkringsbeloppen som svarar mot
invaliditetsgraden. Är graden 50% eller mer fördubblas invaliditetsersättningen. Vid
100% invaliditet betalas således ett kapitalbelopp på 200.000,- och en årlig vänteersättning på 12.000,-.
Hjälpmedelsersättning betalas för t.ex. protes, rullstol etc.
Ersättning betalas inom tre år från olycksfallet för läke-, rese- och tandskadekostnad
som inte ersätts enligt lag, författning eller annan försäkring.
Läkekostnadsersättning betalas för t.ex. läkarvård, sjukvård, sjukgymnastik, massage
och kortvågsbehandling, mot uppvisande av läkekostnadskvitto.
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Resekostnadsersättning betalas för dels resor för vård och behandling, dels merutgifter för förflyttning mellan bostaden och skolan/arbetsplatsen, om olycksfallet medfört
att särskilt transportmedel måste anlitas.
Tandskadeersättning betalas med belopp motsvarande verkliga kostnader för av bolaget på förhand godkänd behandling. Vid tandskada ersätts även behandlingskostnad - som på grund av den försäkrades ålder eller skadans art - måste uppskjutas
mer än tre år.
Dödsfallsersättning utbetalas om ett olycksfall inom tre år föranleder den försäkrades
död.
Personlig egendom kan ersättas i samband med olycksfall i den mån ersättning inte
utgår genom egen försäkring.
Begränsningar
Tandskadekostnader utanför Norden ersätts inte. Tandskador vid tuggning eller bitning ersätts inte. Ingen ersättning utbetalas under 100,-, se dock punkt 3 reseförsäkring. För resor inom Norden gäller Kollektiv Olycksfallsförsäkring, vid övriga ska-

dehändelser hänvisas till hemförsäkringen.
Då skada inträffat

Blanketter för skadeanmälan under olycksfallsförsäkringen rekvireras från SSF:s förbundskansli, till vilken skadeanmälan även insänds, eller från Moderna Försäkringars
hemsida (www.modernaforsakringar.se). Skadeanmälan skall underskrivas av scoutledaren (helst kårordföranden) med angivande av kårens namn och adress.
Vid tandskada tillkommer tandutredningsblankett för tandläkarens behandlingsförslag, som rekvireras tillsammans med skadeanmälan.
Vid friskskrivning insänds verifikationer på sådana läkekostnader som inte ersätts
från försäkringskassa eller annan försäkring.
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Ansvarsförsäkring

Omfattning
Ansvarsförsäkringen är avsedd att skydda SSF, kårer, ledare och övriga medlemmar
mot risker för viss ersättningsskyldighet.
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Detta innebär, att den omfattar sådana person- och sakskador för vilka SSF, dess
distrikt, kårer, ledare eller enskilda medlemmar, enligt svensk rätt kan göras ansvariga. Olycksfall, för vilka ingen av nämnda kategorier kan göras ansvarig, täcks alltså
inte av denna försäkring. (se dock bestämmelserna om kollektiv olycksfallsförsäkring
för SSF:s medlemmar)
Försäkringen avser skador, som uppstår under scoutverksamhet, antingen det gäller
inomhusövningar, utfärder, läger eller liknande. Privata ansvarsförsäkringar, som
täcker den försäkrades ansvar överhuvudtaget, är således inte överflödiga. Som
ovan nämnts täcker försäkringen såväl SSF:s distrikt, kårer och den enskilda ledarens
samt även alla övriga SSF-medlemmars ansvar. I praktiken torde det visserligen bli
rätt sällan som scouterna kan ställas till ansvar för inträffade skador, eftersom man
inte kan ha så stora fordringar ifråga om omdöme, förutseende o.s.v. på ungdomar i
denna ålder, men det kan dock någon gång bli fallet. Det är då tryggt att veta att de
skyddas av försäkringen. Föräldrarna bör av ledarna få upplysning om att ungdo-

marna på detta sätt är ansvarsförsäkrade.

Försäkringen gäller jämväl för person som - utan att vara medlem - tillfälligt får i
uppdrag av för arrangemanget huvudansvarig person att vara ledare.
I motsats till vad som är regel täcker denna ansvarsförsäkring även skador på förhyrd eller till bruk upplåten byggnad och mark, som används för läger, förläggning,
hajk eller dylikt.

Detta medgivande gäller dock inte för inventarier eller annan lös egendom. Normal
förslitning i samband med användandet ersätts naturligtvis inte.
Om däremot en avdelning lånat stuga för övernattning och stugan p.g.a. slarv eller
vårdslöshet brinner ned, ersätter försäkringsbolaget dylik skada endast i den mån
ersättning inte utgår genom fastighetens försäkring. Detsamma är förhållandet med
eldsvåda på upplåten lägermark.
Självrisk
Försäkringsavtalet omfattar viss självrisk som är 2,5% av basbeloppet. Då det ofta
kan vara svårt att på ett tidigt stadium förutse skadornas omfattning, bör alla skadefall omedelbart anmälas, även om det förefaller troligt att skadorna inte kommer att
uppgå till självrisken.
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Åtgärder vid skada
Om en skada, som kan täckas av försäkringen, inträffar i någon kår, skall kåren
omedelbart skriftligen anmäla den inträffade skadan till SSF:s förbundskansli som
vidarebefordrar denna anmälan till försäkringsbolaget. Anmälan skall vara så detaljerad som möjligt och kåren är skyldig att skaffa alla upplysningar, som kan skapa
klarhet kring det inträffade. Om kåren eller enskild ledare instämmes till domstol,
skall SSF likaså ofördröjligen underrättas därom och kåren respektive ledare får inte
på egen hand vidta några dispositioner med anledning av rättegången utan måste
avvakta instruktioner. Någon överenskommelse med skadelidande får naturligtvis
inte heller träffas utan försäkringsgivarens medgivande.
Försäkringsbelopp
För närvarande gäller följande ansvarsbelopp:
Vid sak- och personskada
Maximal ersättning per år

10.000.000,10.000.000,-

Försäkringen gäller inom Europa

3

Kollektiv reseförsäkring

Varje kår eller distrikt inom SSF, som i egen regi anordnar resa utanför Norden, skall
teckna försäkring för detta egna arrangemang genom SSF.
Tandskadekostnader utanför Norden ersätts inte. Tandskador vid tuggning eller bitning ersätts inte. Ingen ersättning utbetalas under 100,Försäkringsbelopp
Reseolycksfall
Vid dödsfall

200.000,-

Vid invaliditet, ett kapitalbelopp intill

200.000,-

Läkekostnadsersättning vid olycksfall
samt vid akut sjukdom utomlands

skäliga och nödvändiga kostnader
ersätts utan beloppsbegränsning

Merkostnad för kost och logi utomlands

-”-

Merkostnad för hemtransport till Sverige

-”-
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Förmånstagare vid dödsfall

laga arvingar

Resgods (första riskförsäkring)
Personlig lösegendom som medföres på resa

15.000,-

varav pengar, resecheckar, biljetter

10.000,-

Annan stöldbegärlig egendom (t.ex. föremål av
guld, silver etc. kameror, bandspelare o.d.) intill

7.500,-

(pengar max 2.000,-)

Skadeståndsskyldighet (privatansvar)
Vid personskada

5.000.000,-

Vid sakskada

1.000.000,-

Skadeståndsgaranti
Personskada vid överfall utanför Norden
(överfallsskydd). Högsta belopp vid varje skada.

500.000,-

Rättsskydd
För försäkrad som resenär utom Norden.
Högsta belopp
75.000,Självrisk 500,- samt 10% av överskjutande kostnader.
Villkor
För försäkringen gäller i övrigt Moderna Försäkringars allmänna försäkringsvillkor för
tjänstereseförsäkring.
Självrisk
Ingen självrisk utgår, se dock rättsskydd.
Anmälan om försäkring
Kår eller distrikt som önskar teckna reseförsäkring. Skickar en lista med namn och
personnummer på deltagare, resmål, avresedag och återkomstdag, till SSF:s förbundskansli. Försäkringen träder i kraft från den dag anmälan är poststämplad eller
från den begärda begynnelsedagen, om den dagen inträffar senare.
Kontakta försäkringskassan innan avresa. Vid utländska scouters besök i Sverige,

kontakta SSF för närmare information.
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Om kår eller distrikt sänder in sin anmälan i god tid, erhålles ett försäkringskort utställt av SSF som underlättar i händelse av skada. Försäkringskortet bör medföras på

resa.

Åtgärder vid skada
Den som drabbas av olycksfall eller akut sjukdom under utlandsresan, måste begära
verifikationer på de läkarvårdskostnader vederbörande haft, och jämväl läkarintyg i
det fall läkare beordrat sängläge. I första hand uttas ersättning från allmän försäkringskassa. Från försäkringskassan begärs ett s.k. ersättningsbevis. Reseförsäkringen
ersätter sedan överskjutande belopp och därtill kostnad för apoteksvaror och för resor till och från läkare. Vid resgodsskada sker anmälan till vederbörlig förvaltning,
konduktör, fartygsbefälhavare, hotelledning eller om så erfordras till polismyndighet.
Skadeanmälan insändes till SSF: förbundskansli.

4

Tjänstereseförsäkring.

Försäkringen gäller för i Sverige anställd personal och för personer som företar resor
på uppdrag av SSF. Försäkringen gäller både inom och utom landet.

5

Omhändertagen egendom

Försäkringen gäller för av försäkringstagaren omhändertagen, lånad, hyrd eller leasad egendom. Försäkringen omfattar ej egendom som går förlorad i och med att ka-

noter välter och ej heller motordrivna fordon eller släpfordon.

Försäkringen gäller var som helst i Sverige med allriskomfattning och den högsta ersättningen vid ett och samma tillfälle är 250.000,-.
Såsom en inskränkning i ovanstående gäller försäkringen för tält endast för brand
och med högst 50.000,- vid varje skada.

Egendom som tillhör annan kår inom SSF omfattas ej av detta skydd då det ej är att
anse som omhändertagen egendom. Respektive kår ansvarar för sitt försäkringsskydd för egen egendom.
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Kompensation vid motorfordonsskada - omfattar endast
personbilsregistrerade fordon

Denna försäkring gäller för deltagare som använder egna fordon för kårens räkning.
Således omfattas ej bilen av försäkringen p.g.a. att man använder bil för egen transport.
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Försäkringsbolaget kan under vissa förutsättningar ge ersättning för den förlust som
orsakas genom skada. Detta skydd avser ej “pappersinsamling”, “julgransförsäljning”, färd till scoutlokal e.d..
Vi förutsätter då att er egna försäkring gäller med trafik, delkasko och vagnskadeförsäkring. Saknas vagnskadeförsäkring gäller ersättningen med upp till 10.000,-. Självrisken vid vagnskada är 2.000,-.
Denna kompensation täcker aldrig egen självrisk. Dock kan försäkringen ersätta den
eventuellt förhöjda självrisk utöver standardbeloppen, d.v.s. vagnskada 2.000,-, trafik 0,- (dock 500,- om föraren är under 24 år) och delkasko (stöld, brand etc.) enligt
standardvillkor. Även bonusförlust p.g.a. sådan skada kan gottgöras Er - dock med
maximalt 10.000,-.
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Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för SSF:s medlemmar i egenskap av utövare av scoutverksamhet
samt för samtliga anställda inom SSF.
Försäkringen kan ge ersättning vid förlust genom t.ex. förskingring, trolöshet mot
huvudman, bedrägeri eller stöld. Normalt erfordras polisanmälan.
Försäkringsbelopp
Maximal ersättning är 5.000.000,- per skada och år.
Självrisk
20% av basbeloppet.
Villkor
För avtalet gäller i övrigt tillämpliga delar av Moderna Försäkringars allmänna villkor
och bestämmelser för förmögenhetsbrottsförsäkring.
Åtgärder vid skada
Om en skada, som kan täckas av försäkringen, inträffar i någon kår eller distrikt,
skall skadan omedelbart skriftligen anmälas till SSF:s förbundskansli. Anmälan skall
vara så detaljerad som möjligt, och kåren är skyldig att skaffa alla upplysningar, som
kan skapa klarhet kring det inträffade. Om kåren eller enskild ledare instämmes till
domstol, skall SSF likaså ofördröjligen underrättas därom och kåren respektive ledaren får inte på egen hand vidta några dispositioner med anledning av rättegången
utan måste avvakta instruktioner.
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Kanotförsäkring

Vad är försäkrat?
Kanotförsäkringen omfattar ej motorer, eller personlig lösegendom som går förlorad.
Vad gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i nordiska farvatten, dock ej resa till eller från Island. Före färd
utanför detta område bör kåren kontakta Capital Industriförsäkringar AB.
När och hur gäller försäkringen?
Sjöskada
Kåren kan få ersättning vid skada genom grundstötning, sammanstötning, strandning eller kantring. Sjunker kanoten kan kåren få ersättning. Högre självrisk gäller.
För att skada till fullo skall ersättas måste försäkringsbolaget och SSF:s säkerhetsföreskrifter följas. Exempel på sådana är bl a när kanoter är förtöjd eller förankrad
skall denna vara utförd på ett sådant sätt att den kan motstå väder, sjö och svallsjö
som med hänsyn till plats och årstid kan förekomma. Kanoten skall vara sjövärdig.
Kåren får ingen ersättning för skada orsakad av is, snö eller frost.
Uppläggnings- och transportskada
Kåren kan få ersättning för plötslig och oförutsedd, utifrån kommande skada på kanoten i samband med sjösättning, torrsättning samt förflyttning eller transport.
Kanoten skall vara uppdragen eller uppställd på betryggande avstånd från sjön med
hänsyn till svallsjö eller variationer i vattenståndet. Vid uppläggning skall kanoten
vara ändamålsenligt förvarad.

Vid transport skall kanoten vara ändamålsenligt surrad och stöttad.
Brandskada
Gäller för skada på kanoten genom brand, explosion eller blixtnedslag.
Stöld och skadegörelse
Kåren kan få ersättning för skada genom stöld och uppsåtlig skadegörelse av utomstående. Delar till kanoten som är avmonterade eller under montering skall förvaras
med aktsamhet och omsorg. Stöld och skadegörelse skall polisanmälas.
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Allmänna begränsningar i försäkringsskyddet
Försäkringen gäller inte:
- vid yrkesmässig uthyrning
- då kanoten används i förvärvssyfte
- om kanoten övergår till ny ägare
- för skada uppkommen genom förslitning eller åldersförändring (t.ex. röta, rost,
nedsmutsning, missfärgning eller frätning) vare sig skadan visat sig successivt eller
plötsligt.
Självriskvillkor
För sjö-, uppläggnings- och transportskada, brand, stöld och skadegörelse är självrisken 2.000,-.
Övriga villkor
För avtalet gäller i övrigt tillämpliga delar av Moderna Försäkringars allmänna villkor
och bestämmelser för båtförsäkring.
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Båtförsäkring

Vilka omfattas?
Samtliga båtar ägda av kår eller distrikt, som är rapporterade till SSF:s förbundskansli eller till Capital Industriförsäkring AB. Båtar med värde upp till 500.000,- kan
ingå i gruppförsäkringen.
Var och hur gäller försäkringen?
För närmare beskrivning om försäkringen hänvisas till Atlantica Moderna Försäkringars allmänna villkor för båtförsäkring, www.atlantica.se.
Skadeanmälan sker på blankett som laddas ner från Atlanticas hemsida eller som bifogats.
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Så här går det till när Atlantica reglerar en skada.
Du anmäler din skada till oss, det gör du med en skadeanmälningsblankett som du
har fått från oss via brev, fax eller vår hemsida. Du kan också hitta den hos våra
ombud samt hos en del varv.
Vid stöldskada
Med skadeanmälan ska du bifoga polisanmälan, inköpshandlingar (original) på det
som blivit stulet och samtliga nycklar till båt och motor om dessa blivit stulna. Om
det är utrustning som blivit stulen ur båten vill vi att du gör en lista där fabrikat, modell, ålder och inköpspris framgår.
Anledningen till att vi vill ha originalhandlingar och samtliga nycklar är att Atlantica
blir ägare av båt, motor eller utrustning när vi har ersatt dig och som ägare ska vi ha
originalhandlingarna.
Vid stöld av båt och motor gör vi vid varje skada en marknadsundersökning för se
vad just den båten är värd. Vi kontaktar några båtfirmor med det underlag vi har fått
från dig. Därför är det bra om vi får fotografier och utrustningslista samt ev. andra
uppgifter som påverkar båtens värde.
Om hela båten blivit stulen väntar vi i 30 dagar från det att samtliga handlingar
kommit oss tillhanda för att se om polisen finner din båt. När 30 dagar har gått kontaktar du oss angående ersättning. Under den tiden är det bra om du själv har varit
och tittat på ny eller likvärdig båt och gjort en egen marknadsundersökning så att
vår ersättning till dig är riktig. Vi kommer i första hand ersätta dig med en likvärdig
båt.
Om båten lämnas på varv eller till reparatör.
Om båten eller motorn har sådana skador att båten lämnas på varv/reparatör ber du
varvet kontakta oss efter det att du sänt in skadeanmälan. När varvet kontaktar oss
vill vi ha ett kostnadsförslag på hur mycket skadorna kommer att kosta att reparera.
Vi kommer då att meddela varvet om vi vill besiktiga båten, hur mycket vi kommer
att ersätta, vad din självrisk är och om du ska betala någon egen kostnad p.g.a. ålder på delar och utrustning.
Om man måste montera en ny del där det suttit en gammal, får du vara med och
betala mellanskillnaden. För att underlätta för dig att se vad din egen kostnad blir för
olika delar, har vi gjort en värderingstabell som du hittar i försäkringsvillkoret, sidan
21. Självrisk och din egen kostnad betalar du direkt till varvet.
Om du vill göra enklare reparationer själv för att t.ex. få ner självrisken så skriver du
det på skadeanmälan så diskuterar vi det.
Kom ihåg att det är du som båtägare som är kund till varvet/reparatören,
inte Atlantica. Det innebär att du också ska vara i kontakt med varvet angående din del av kostnaderna. Du ska vända dig till varvet/reparatören
och inte till oss med eventuella reklamationer.
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Kontaktpersoner i försäkringsfrågor
SSF:s förbundskansli

Patrik Broms
patrik.broms@ssf.scout.se
08-568 432 14

Capital Industriförsäkringar AB

Leif Olofsson
leif@capital.se
Tel: 08-662 32 71
Fax: 08-667 45 90

Skadeanmälan sändes till
Svenska Scoutförbundet
Att: Patrik Broms
Box 12 280
102 27 Stockholm
Fax: 08-568 432 03
Märk kuvertet med
”Försäkringsärende”
Blanketter och mer information
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