Det är viktigt att du
läser och sparar den
här informationen.

Villaägarnas olycksfallsförsäkring
för medlemmar i samfällighetsföreningar med serviceavtal
I samarbete med Länsförsäkringar Stockholm har vi tagit fram en olycksfallsförsäkring som
gäller för dig och din familj, både under arbetet på uppdrag av samfällighetsföreningen och
under den direkta resan till och från sådant arbete.
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• F örsäkringen betalar ersättning för behandlings- och läkningstid,
samt tandvårdskostnader till följd av olycksfall.
• Försäkring betalar ersättning för kostnader för personliga tillhörigheter med 1 500 kronor.
• Vid en eventuell invaliditet till följd av skada betalar försäkringen en
ersättning med högst 20 prisbasbelopp.
• I försäkringen ingår också ett dödsfallsbelopp till följd av olycksfallsskada med ett prisbasbelopp.
• Försäkringen gäller för samfälligheter anslutning till Villaägarnas
Riksförbunds Serviceavtal. Som försäkrad räknas de personer som
tillhör samma hushåll (familj) som den registrerade medlemmen.
Gäller under arbete på uppdrag av samfälligheter som är anslutna
till Villaägarnas Riksförbunds Serviceavtal.
• Förutom föreningsarbete omfattas även andra arbetsuppgifter av
mindre omfattning, till exempel reparationer av gemensamhetslokal, tillfällig skötsel av gemensamma grönytor, städdagar och liknande. Med mindre omfattning menas upp till 50 timmar årligen/
person eller en ersättning med högst 20 procent av ett prisbas
belopp/person. Styrelsemedlemmar är försäkrade under arbete
eller verksamhet i regi av Villaägarnas riksförbund eller region
styrelse inom förbundet.
• Med mindre omfattning menas inte till exempel skogsskötsel/
trädfällning eller skötsel av grönytor som utförs av anställd fastighetsskötare (om denne inte även är medlem och inte jobbar mer
än 50 timmar, eller får högre ersättning än 20 procent av prisbasbeloppet).

I SAMARBETE MED

Detta är en översiktlig beskrivning av försäkringen. För fullständig
information hänvisar vi till villkoren eller den förköps- och efterköpsinformation som du finner hos Villaägarnas Riksförbund.
Kontakta Länsförsäkringar på telefon 08-588 424 12 om du råkat ut
för ett olycksfall eller om du har frågor om en anmäld olycksfallsskada. Uppge försäkringsnummer 389757.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor.

