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MEDLEM

Föreningsförsäkringen hos Folksam ingår som en viktig del i medlemskapet i Koloniträdgårds-
förbundet. Här tittar vi närmare på vad som ingår i försäkringen, vad man kan få ersättning för 
och vad det är viktigt att tänka på för att försäkringen ska gälla. 
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Föreningsförsäkringen – en del av medlemskapet

ALLA MEDLEMSFÖRENINGAR OMFATTAS av 
den föreningsförsäkring Koloniträdgårdsför-
bundet har hos Folksam. Den ingår i med-
lemskapet och är en av medlemsförmåner-
na. Folksam erbjuder den här försäkringen 
enbart till förbundets medlemsföreningar. 
Enskilda koloniträdgårdsföreningar som inte 
är medlemmar i förbundet kan alltså inte 
teckna motsvarande försäkring hos dem.

Försäkringen avser föreningen och om-
fattar det föreningsgemensamma, utom 
byggnader. Dessa måste försäkras separat. 
Egendom, olycksfall, rättsskydd, ansvar och 
förmögenhetsbrott är de delar som ingår i 
försäkringen.

 
SKULLE EGENDOM SOM  tillhör föreningen 
bli stulen eller förstörd på grund av inbrott, 
brand eller vattenskada samt allriskskada 
kan försäkringen ersätta med upp till 
2 prisbasbelopp (Pbb), vilket motsvarar 
2x44300 kronor i år. En allriskskada är en 
plötslig, oförutsedd händelse.

– Det är till exempel om en tv ramlar ner 
från väggen där den är monterad, förklarar 
Els-Marie Lindbom, Key Account Manager 
företagsförsäkringar på Folksam. 

 
Egendomsförsäkringen gäller för maskiner 
som häcksax, gräsklippare och gemensam-
ma verktyg. Den omfattar även något som 
i försäkringsbrevet kallas markanläggning/
maskininventarier. Det är lekplatser, utom-
husbelysning, stängsel, staket, växtlighet 
och flaggstänger.

Notera att en åkgräsklippare bör försäk-
ras separat. Eftersom man sitter och kör 
en åkgräsklippare blir den ett fordon som 
måste ha en trafikförsäkring.

OLYCKSFALLSDELEN AV FÖRSÄKRINGEN 
gäller om en olycka inträffar under en sam-
mankomst ordnad av föreningen, som en 
städdag, eller när någon utför ett arbete på 
uppdrag av föreningen. Nyckelorden är ”på 
uppdrag av föreningen”, vilket innebär att 
den inte bara omfattar medlemmar, utan 
även familjemedlemmar, vänner och andra 
personer.

En förutsättning för att ersättning ska 
kunna lämnas är att olycksfallsskadan med-
fört vård hos en legitimerad läkare. I försäk-
ringen ingår exempelvis en schablonersätt-
ning för besök på akuten, ersättning för 
tandskador och medicinsk invaliditet. Den 
täcker även nödvändiga merkostnader som 
uppkommer under den akuta läkningsti-
den, vilket även kan inkludera ersättning 
för skadade kläder och glasögon som gått 
sönder vid olyckstillfället. 

 
ANSVARSFÖRSÄKRINGEN TÄCKER MED  upp 
till 10 miljoner kronor om föreningen skul-
le bli skadeståndsskyldig efter att ha orsakat 
någon utomstående sak- eller personskada. 
Ett exempel är om någon utomstående ram-
lar och skadar sig på föreningens område 
och anser att det är föreningens ansvar.

Om föreningen hamnar i en tvist täcker 
försäkringen advokat- och rättskostnader 
upp till 5 Pbb.  

 
FÖRMÖGENHETSBROTT HANDLAR I  fören-
ingar främst om förskingring och bedrägeri 
här ger Els-Marie rådet att anmäla vid första 
misstanke. Väntar man över ett år efter 
första upptäckten kan det bli svårt att få ut 
ersättning. 

– Det är viktigt att anmäla så fort som 

möjligt. Polisanmälan ska alltid göras, säger 
Els-Marie Lindbom.

Sist men inte minst, försäkringsbrevet ger 
en sammanfattande beskrivning av försäk-
ringen. Vad som gäller i detalj framgår av 
de fullständiga villkoren. Kontakta Folksam 
om du vill ha dem. 8 Ulrica Otterling

PRISBASBELOPPET (PBB) 2016

44 300 kronor

FÖRSÄKRINGEN I KORTHET

Ersättning för egendom vid brand, vatten, 
inbrott och plötslig oförutsedd händelse: 
max 2 Pbb, självrisk 10 % av Pbb. Vid en 
tvist täcks advokat- och rättskostnader 
med upp till 5 Pbb (självrisk 20% av Pbb 
samt 20% av skadekostnaden som >20% 
av Pbb). Skulle någon råka ut för en 
olycka när de utför ett arbete på uppdrag 
av föreningen eller under en sam-
mankomst ordnad av föreningen täcker 
försäkringen en rad olika kostnader upp 
till 3 Pbb. Ansvarsförsäkringen täcker 
upp till 10 mkr om föreningen skulle bli 
skadeståndsskyldig. Förmögenhetsbrott 
som förskingring ersätts med max 2 Pbb. 
I båda fallen är självrisken 20%. 

KRAV PÅ LÅS OCH DÖRR

Klass 2-lås är ett krav för att försäkringen 
ska gälla vid inbrott. Dörren ska också ha 
någon form av bakkantssäkring som gör 
att dörren inte kan öppnas i bakkant eller 
lyftas av om gångjärnen slås sönder.

TÄNK PÅ!

Allt på den egna lotten måste varje  
kolonist försäkra själv.


