
INFORMATION OM STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLANS KOLLEKTIVA 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING HOS SVEDEA 
 
Kontaktperson i försäkringsfrågor är försäkringsförmedlare Peter Edström 
Telefon 070-766 78 33, e-post: peter.edstrom@peforsakring.se 
 
Försäkringsnr: 2095857. 
Vid skada kontaktas Svedea 0771-160 199, E-post: skadorforetag@svedea.se 
Skador skall anmälas omgående.  
 
Kostnader:               Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader, som inte kan  
                                ersättas från annat håll enligt lag och författning, konventioner eller från 
                                annan försäkring. Därför kan ersättning inte lämnas för kostnader som  
                                omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) eller av  
                                trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) eller motsvarande.  
 
                                Om försäkrad inte är ansluten till allmän försäkringskassa i Sverige,  
                                lämnas bara ersättning för de kostnader som skulle ha ersatts om den  
                                försäkrade varit ansluten. 
 
Försäkringsbelopp: Läkarvårdskostnader                          Nödvändiga/skäliga kostnader 
                                Sjukvårdskostnader                            40 kr/dygn 
                                Behandlings-, Hjälpmedels- och        Nödvändiga/skäliga kostnader 
                                Intygskostnader      
                                Läkemedelskostnader                         Nödvändiga/skäliga kostnader 
                                Tandbehandlingskostnader                 Nödvändiga/skäliga kostnader 
                                Resekostnader                                     Nödvändiga/skäliga kostnader 
                                Personliga tillhörigheter                      20.000 kr 
                                Merkostnader                                      120.000 kr 
                                Rehabiliteringskostnader                     80.000 kr 
                                Medicinsk Invaliditet                           400.000 kr 
                                Ekonomisk Invaliditet                         800.000 kr 
                                Ärrersättning                                        Trafikskadenämndens tabell    
                                Dödsfall till följd av olycksfall            1 basbelopp 
                                
                                 
Personliga 
tillhörigheter:         Om olycksfallsskadan medfört kontakt med sjukvårdande inrättning kan                                  
                                ersättning lämnas för den försäkrades tillhörigheter som skadats eller   
                                förstörts vid skadetillfället. Ersättning kan lämnas antingen för den  
                                reparationskostnad som uppstår eller för den förstörda tillhörighetens 
                                dagsvärde. Högsta ersättning 0,1 basbelopp. 
 
Försäkrade:             Studieförbundet Vuxenskolans deltagare i studiecirklar, övrig  
                                folkbildning, kulturarrangemang samt annan verksamhet och förbundets 
                                styrelseledamöter centralt, regionalt samt lokalt.   
 
                                 
                                 
 

mailto:skadorforetag@svedea.se


 
                                Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade under 
                                deltagande i studiecirklar, övrig folkbildning, kulturarrangemang, 
                                sammanträden och förrättning i vuxenskolans regi samt under den direkta  
                                färden till och från sådan verksamhet. 
 
 
Sport och idrott:      Försäkringen gäller inte vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade 
                                under deltagande i falskärmshoppning, segelflygning, ballongflygning,  
                                drakflygning eller liknande, under deltagande i boxning, brottning, judo  
                                eller karate eller därmed jämförlig idrottsutövning eller under deltagande i 
                                särskilt anordnad hastighetstävling med bobsleigh, rodel, motorfordon 
                                eller under träning härför. 
 
                                Olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under deltagande i match i  
                                lagidrott såsom fotboll, handboll, bandy, ishockey eller rugby som   
                                representant för idrottsförbund eller annan idrottsförening än  
                                korporationsidrottsförening berättigar inte till ersättning för läke-, tand- 
                                skade och resekostnader och ej heller till ersättning för kläder och glas- 
                                ögon. Skolidrott jämställs med korporationsidrott.  
                                
                              


