
Tandempassagerare är försäkrad genom hopperen med en giltig Tandemlicens och betalat premie. Ekonomisk 
invaliditet endast vid olycksfallsskade > 50% av den försäkrade arbetsfrömåga. 

Svenska Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2 
72132  Västerås, Sweden 

Oslo, 19.11.2020 

Försäkringsinformation 2021 

Försäkringsnr.:  AEGISG000165

Unik Marketreferens (UMR):  B601320N37161AAXX

Följande betingelser täcks enligt försäkringsbevis samt försäkringsvillkor per den 1 januari 2020 

Försäkringstagare: Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) 

Försäkringsperiod: 01.01.2021 - 31.12.2021  båda dagar är inkluderade 

Försäkrad: Godkänd medlem och giltig licens 

När försäkringen gäller: Under utförande av träning och tävling inkluderad resa till och från 

Geografisk räckvidd; World wide 

Omfattning Maximalt ersättningsbelopp (Kr) 

Försäkringen gäller i: Verden, inkludert USA 

Ansvar gentemot tredje part som hopper 15 000 000 

Utgifter för Läke-, tandskäde och resekostnader 1 000 000 

Anhörigs resa till svårt skadad eller avliden 15 000 

Ersättning för rehabiliteringskostnader 50 000 

Ersättning förkrishandtering vid svårt olycksfall 15 000 

Ersättning för tillhörigheter i samband med olycksfall 5 000 

Olycksfallersersättning vid dödsfall 25 000 

Olycksfallersersättning vid invaliditet <50% 250 000 

Olycksfallersersättning vid invaliditet >50% 500 000 

Självrisk – endast för tillhörigheter 750 
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Försäkringsbevis och -

villkor: 

Elektronisk 

kommunikation: 

Säkerhetsföreskrifter – 

Fordringar som skall 

följas: 

Försäkringsbolag: 

Skadeanmälan: 

Försäkringsbevis: 

Försäkringsavalet består av detta försäkringsbevis, villkor per den 1 januari 2020, 
Försäkringsavtalslagen (ICA) per den 16.6.1989 och andra lagar och bestämmelser. 
Texten i försäkringsbeviset har företräde framför försäkringsvillkoren och 
försäkringsvillkoren har företräde framför undantagna lagstiftningar. Ingen 
fortsättningsförsäkring eller automatiskt förnyande gäller för ICA § 12-7, 2: a stycket. 
Det norska översatta försäkringsbeviset har företräde framför det engelska 
försäkringsbeviset. Personskador knyttet til Cyber risk omfattas av denne 
försäkringsavtal, se försäkringsvillkor. 

Detta försäkringsavtal förutsätter att all kommunikation kan ske elektroniskt, inklusive 

försäkringsbevis samt skadeanmälan. All information gällande detta avtal skall finnas 

på försäkringstagarens webbplats inklusive elektroniskt skadeanmälningsformulär. 

Brott mot regelverk och säkerhetsföreskrifter kan leda till hel eller delvis nedsättning 
av ersättning. 

Försäkrad (medlemmen) ansvarar ensam för att rätt betald premie (ovan) betalas till 
fullo till försäkrad SFF för att försäkringsskyddet ska gälla innan olycksfall inträffar.  

Försäkrad måste följa SFF’s regelverk i träning och tävling. Brott mot dessa kan 

resultera i förlust av eller reducerad ersättning.  

All behandling måste godkännas i förväg av försäkringsbolaget. Om behandlingar 

inte är godkända måste försäkrad räkna med att betala kostnaderna. 

Det europeiska sjukförsäkringskortet ska medtas och visas upp vid skada i samband 

med resa och inkvartering inom EES-området så att kortinnehavaren får rätt till den 

sjukvård som erfordras under vistelsen i ett annat EEA-land. Försäkringsskyddet 

genom det europeiska sjukförsäkringskortet anges genom reglerna i landet där man 

har sin hemvist. 

Detta försäkringsavtal försäkras av Lloyds Insurance Company S.A. Bastion Tower. 

Försäkringarna förmedlas av AGS Forsikring AS under tillsyn av Finansinspektionen i 

Norge. För mer information om försäkringsgivaren och kontaktinformation se sista 

sidan. 

Elektroniskt skadeanmälningsformulär: http://agsasa.com/ssf 

Alla kostnader ska godkännas i förväg av försäkringsbolaget annars kan det avfärdas 
efter försäkringsgivarens gottfinnande. 
Kontakt; 
Telefon; (+47) 90 61 84 01 
Akutnummer (endast utanför kontorstid) - Ring AGS mobil (+ 47) 48 40 41 00. 

AGS Forsikring AS, Henrik Ibsens gate 90, N - 0255 Oslo. 

För fullständig information – se Försäkringsbevis och villkor 


