Anslutet till
World Association of Girl Guides And Girl Scouts
och
The World Organization of the Scout Movement

Försäkringsskydd
i Svenska Scoutförbundets verksamhet
Svenska Scoutförbundet – SSF – har i Moderna Försäkringar tecknat följande försäkringar: (Försäkringen gäller förbundets registrerade medlemmar.) Detta är ett utdrag - för
försäkringsbelopp och detaljer se huvudbroschyren. Finns att ladda ner på SSF:s hemsida, www.ssf.scout.se.
1.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

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 även
för person som – utan att vara medlem – tillfälligt får i uppdrag av, för arrangemanget
huvudansvarig, person att vara ledare. Försäkringen gäller i norden, utan särskild anmälan. Resor utanför Norden se § 3 Kollektiv reseförsäkring.
Tandskadekostnader utanför Norden ersätts inte. Tandskador vid tuggning eller bitning
ersätts inte.
Då skada inträffat rekvireras blanketter från SSF:s förbundskansli, till vilken skadeanmälan även insänds.
2.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen är avsedd att skydda SSF, kår, ledare och övriga medlemmar mot
risker för viss ersättningsskyldighet. 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.
Försäkringen avser skador, som uppstår under scoutverksamhet, antingen det gäller inomhusövningar, utfärder, läger eller liknande. Privata ansvarsförsäkringar, som täcker
den försäkrades ansvar generellt, är således inte överflödiga. I praktiken torde det bli
rätt sällan som scouterna kan ställas till ansvar för inträffade skador, eftersom man inte
kan ha så stora fodringar ifråga om omdöme, förutseende osv. på ungdomar i denna ålder, men det kan dock bli fallet någon gång. Det är då tryggt att veta att de skyddas av
försäkringen.
Försäkringen gäller även 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. Gäller ej för inventarier eller annan lös egendom.
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 självrisken.
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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.
I reseförsäkringen ingår reseolycksfall, resgods, skadeståndsskyldighet, skadeståndsgaranti samt rättsskydd. Dock ingår inte tandeskadeförsäkring.
Kår eller distrikt som önskar teckna reseförsäkring, tar kontakt med SSF:s förbundskansli. Glöm inte att kontakta försäkringskassan innan avresa.
6.

Kompensation vid motorfordonsskada

Försäkringen gäller inte för skada som omfattas av trafikförsäkring och som inträffat till
följd av trafik med motordrivet fordon.
När den försäkrade eller någon som denne ansvarar för är ägare, brukare eller förare av
det motordrivna fordonet. Detta undantag tillämpas även om den försäkrade underlåtit
att teckna trafikförsäkring.
Försäkringsbolaget kan under vissa förutsättningar ge ersättning för den förlust som orsakas genom skada, så som bonusförlust. Detta skydd avser ej ”pappersinsamling”, ”julgransförsäljning”, färd till scoutlokalen e.d.
Försäkringen gäller inte heller där trafikskadelagen eller motsvarande lagstiftning gäller,
ej heller när fordonet används inom tävlingsområde.
8.

Kanotförsäkring

Kanotförsäkringen gäller i nordiska farvatten, dock ej resa till och från Island. Kanotförsäkringen omfattar ej motorer eller personlig lösegendom som går förlorad.
Kanotförsäkringen försäkrar sjöskada, uppläggnings- och transportskada, brandskada,
stöld och skadegörelse.
Försäkringen gäller inte vid yrkesmässig uthyrning, då kanot används i förvärvssyfte eller
om kanoten övergår till ny ägare.
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9.

Båtförsäkring

Samtliga båtar ägda av kår eller distrikt och som är rapporterade till SSF:s förbundskansli
är försäkrade i SSF:s båtförsäkring. För närmare beskrivning om försäkringen hänvisas
till Atlantica Moderna Försäkringars allmänna villkor för båtförsäkring,
www.atlantica.se.
Kontaktperson i försäkringsfrågor
SSF:s Förbundskansli

Patrik Broms patrik.broms@ssf.scout.se
Tel: 08-568 432 14
Fax: 08-568 432 03

Capital Industriförsäkrignar AB

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