
Organisationsförsäkring
Försäkringsnummer 100180.

Försäkringen innehåller följande delar (läs mer om respektive 
del nedan):
•	 Egendomsförsäkring
•	 Extrakostnadsförsäkring
•	Ansvarsförsäkring
•	Rättsskyddsförsäkring
•	 Förmögenhetsbrottsförsäkring
•	Kristerapi
•	 Tjänstereseförsäkring
•	Deltagarolycksfallsförsäkring

Egendomsförsäkring
Försäkringen ger ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser 
samt för inbrott , vatten  och brandskador (begränsningar finns,  
se de fullständiga villkoren).

Självrisk: 20 procent av ett prisbasbelopp.

Försäkringsbelopp: Fullvärde (vissa begränsningar finns se  
villkoren).

Extrakostnadsförsäkring
Ersätter extrakostnader i samband med ersättningsbar egen  
domsskada.

Självrisk: Karenstid 24 timmar. 

Försäkringsbelopp: 20 prisbasbelopp. 

Ansvarsförsäkring

Ersätter person  och sakskada som drabbar tredje man och  
som förbunden kan göras ansvarig för enligt skadeståndslagen.

Självrisk: 20 procent av ett prisbasbelopp.

Försäkringsbelopp: 10 000 000 kronor.

Rättsskyddsförsäkring
Ersätter förbundets ombuds  och rättegångskostnader vid tvist.

Självrisk: 20 procent av ett prisbasbelopp plus 20 procent av 
kostnaden som överstiger 20 procent av ett prisbasbelopp.

Försäkringsbelopp: 5 prisbasbelopp.

Förmögenhetsbrott
Ersätter kostnader om förbundet drabbats av förskingring eller 
bedrägeri.

Självrisk: 20 procent av ett prisbasbelopp.

Försäkringsbelopp: 10 prisbasbelopp.

Kristerapi
Ersätter kostnader för upp till tio krisbearbetningsbehandlingar 
efter rån, inbrott, överfall, trafikolycka och plötslig oförutsedd 
traumatisk upplevelse.

Självrisk: Ingen självrisk.

Tjänstereseförsäkring
Försäkrade är anställda på PRO-kanslierna och förtroendevalda i 
hela organisationen. Försäkringen gäller i hela världen dock med 
undantag för de länder/områden till vilka Utrikesdepartementet 
och/eller Folkhälsomyndigheterna helt eller delvis avråder resa.

Resgods
Ersätter fysisk skada eller förlust av medförd egendom genom 
plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen kan lämna ersätt-
ning om ersättning inte lämnas från annat håll (begräns  ningar 
finns, se villkor).

Försäkringsbelopp: Personligt resgods 50 000 kronor. 
Organisationens resgods 100 000 kronor.

Ansvar
Ersätter person  och sakskada som privatperson i egenskap av 
resenär kan göras ansvarig för enligt skadeståndslagen.

Försäkringsbelopp: 5 000 000 kronor.

Organisationsförsäkring för PRO
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och tillhörande underorganisationer.  
Försäkringen omfattar även anställda och förtroendevalda samt övriga uppdrags- 
tagare utsedda av försäkringstagaren.
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Överfallsskydd
Ersätter om försäkrad tillfogas personskada genom misshandel 
eller annat uppsåtligt våld. Försäkring gäller för försäkrad i 
egenskap av privatperson.

Försäkringsbelopp: Se villkor.

Rättsskydd
Ersätter resenärens ombudskostnader vid tvist som privatperson.

Självrisk: 20 procent av kostnaden, dock lägst 20 procent av ett 
prisbasbelopp.

Försäkringsbelopp: 5 prisbasbelopp.

Reseavbrott
Ersätter skäliga och nödvändiga merkostnader för återresa till 
hemorten.

Försäkringsbelopp: Nödvändiga och skäliga kostnader.

Sjuk- och olycksfall
Lämnar ersättning för kostnader vid olycksfall och akut sjuk  
dom under tjänsteresa.
•	 Läkekostnader: Nödvändiga och skäliga kostnader
•	Resekostnader: Nödvändiga och skäliga kostnader
•	Merkostnader: Nödvändiga och skäliga kostnader
•	 Ekonomisk invaliditet: Högst 15 prisbasbelopp
•	Medicinsk invaliditet: Högst 1 000 000 kronor
•	Dödsfallsersättning vid olycksfall: 20 prisbasbelopp.

Deltagarolycksfallsförsäkring
Försäkringsnummer K63465.

Försäkringen gäller när medlem deltar i föreningens verksamhet.

För utförligare information se separat blad.
 
Detta är en kortfattad beskrivning. Vid skada är det de fullstän-
diga försäkringsvillkoret och försäkringsbrevet som gäller.  
Försäkringsbeloppen är uttryckta i ett antal prisbasbelopp som 
fastställs varje år enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

Kontakta oss
Du kan få mer information på folksam.se/pro
eller om du ringer oss på 0771-950 950.


