
 

 

 

Reumaförbundets organisationsförsäkring  
år 2019 

 

Reumaförbundet i Finland och If 
Skadeförsäkringsbolag har uppdaterat sitt 
samarbetsavtal 12.3.2019. I enlighet med det nya 
avtalet är Reumaförbundet i Finland och 
förbundets medlemsföreningar (senare 
organisationen) samt de personer som deltar i 
verksamheten försäkrade på 
organisationsuppdrag och -evenemang som 
regelbundet anordnas och övervakas av 
organisationen; till exempel på resor, i 
verksamhetsgrupper, på evenemang samt hobby- 
och motionsevenemang anordnade av 
organisationen. 

Försäkringen har ingen övre åldersgräns. 
Försäkringen omfattar dessutom den lösa 
egendom som används i föreningarnas 
organisationsverksamhet. Inventarier leasade från 
finansieringsbolag omfattas inte av försäkringen. 

RESEFÖRSÄKRING 
Organisationsförsäkringen ger ett försäkringsskydd 
på alla organisationsuppdrag och evenemang 
överallt i världen. Någon separat reseförsäkring 
behöver således inte tecknas. 

• Organisationsförsäkringen ersätter 
vårdkostnader uppkomna till följd av 
sjukdom eller olycksfall under resan utan 
självrisk. 

• Vårdkostnader för olycksfall eller sjukdom 
under resan ersätts utan övre gräns.  

• Maximiersättningen för personligt resgods 
är 1 682 € och självrisken 0 € per 
skadefall. 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 
VID REGELBUNDNA 
EVENEMANG 
Organisationens aktörer och deltagare i 
verksamhet är försäkrade mot olycksfall vid 
regelbundna hobby- och motionsevenemang som 
anordnas eller övervakas av organisationen samt 
under direkta resor till och från dessa. 

• Vårdkostnader per olycksfall högst 5 500 € 
utan självrisk. 

LÖSÖRESFÖRSÄKRING 
Försäkringen omfattar lös egendom som används 
inom föreningens organisationsverksamhet, t.ex. 
adb-utrustning inklusive mjukvara, 
kopieringsapparater, möbler. Inventarier leasade 
från finansieringsbolag omfattas inte av 
försäkringen. Försäkringen ersätter plötsliga och 
oförutsedda skador. 

• Maximiersättningen är 255 559 € och 
självrisken 600 € per skadefall.  

• Försäkringen omfattar inte lösöre på 
semesteranläggningen e.d., egendom som 
används i affärsverksamhet eller 
motordrivna fordon eller apparater. 



ANSVARS- OCH 
RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 
Ansvarsförsäkringen ersätter person- eller 
sakskada som orsakats utomstående personer 
som den försäkrade enligt gällande lag är 
ersättningsansvarig för. 

• Försäkringen gäller i hela världen förutom i 
USA och Kanada eller i rättegångar på 
annat håll där dessa länders lagar 
tillämpas.  

• Maximiersättningen är 504 564 € och 
självrisken 200 €. 

• Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- 
och rättegångskostnader som If 
Skadeförsäkringsbolaget godkänt. 
Maximiersättningen är 75 000 € och 
självrisken 15 %, dock minst 600 €. 

Mer detaljerade försäkringsvillkor hittas i 
bilagan och också på föreningsnätet. Vänligen, 
läs dem noggrant. 

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME 
Vid olycksfall iakttas gällande försäkringsvillkor. 

1. Kontakta alltid Reumaförbundet i Finland i 
första hand. Vi skickar er en 
ersättningsansökan för ifyllnad. 

2. Skicka ersättningsansökan noggrant ifylld 
jämte bilagor (läkarutlåtande, kvitton på 
betalda utgifter, reseberättelse etc.) till 
Anni Pyy på förbundets centralbyrå. Hon 
ger ytterligare information om försäkringen 
på tel. 050 548 6421 
anni.pyy@reumaliitto.fi.  

3. Ersättningsansökan jämte bilagor skickas 
till försäkringstagaren Reumaförbundet i 
Finland, varifrån den skickas vidare till 
skadereglering. 

Försäkringstagare: Reumaförbundet i Finland rf, 
Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors.   

Försäkringsbolag: If Skadeförsäkringsbolag Ab. 

Försäkringsnummer: 0008398410 
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