
Vem försäkringen gäller för och när 
den börjar gälla
Försäkringen gäller för direkt anslutna fysiska medlemmar 
av medlemskategorierna Ordinarie medlem, Ordinarie 
medlem utan tidning, Ungdomsmedlem, förbundets tre 
olika Utlandsmedlemskap, Jaktgäst, Hedersmedlem, Ständig 
medlem och Helleforsare. 

Försäkringen gäller inte för medlemskategorierna 
Stödmedlemmar och Barn.

Försäkringen gäller endast för medlemmar som har löst giltigt 
jaktkort, enligt jaktlagens §20.

Försäkringen börjar gälla från och med dagen efter inträdet i 
förbundet.

När försäkringen slutar gälla
Försäkringen upphör att gälla om du avslutar ditt medlemskap 
i Svenska Jägareförbundet eller om gruppavtalet mellan If och 
Svenska Jägareförbundet upphör.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för olycksfall och konsekvenser därav som 
inträffar under försäkringstiden. 

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Norden.

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för olycksfall som inträffar under 
deltagande i

– all laglig jakt med för- och efterarbete

– jaktskytte

– jaktstig

– inskjutning och övningsskjutning för jakt

– viltvårdsarbete samt alla eftersök av skadat vilt

–  eftersök av trafikskadat vilt eller avlivning av oljeskadade 
fåglar

–  under förtroendeuppdrag eller utbildning inom Svenska 
Jägareförbundets organisation.

Vad försäkringen omfattar
Försäkringen kan lämna ersättning för följande:

- medicinsk invaliditet (bestående skada)

- dödsfall

- ärr

- tandskada

- behandlings- och resekostnader

- uppklippta kläder

- överfall

- kristerapi.

Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsfel eller psykisk 
utvecklingsstörning – och inte heller för följder av sådana 
tillstånd – där symptomen visat sig innan försäkringen 
började gälla, även om diagnos kan fastställas först under 
försäkringstiden.

Försäkringen gäller inte om du cykeltränar hund och omfattar 
inte heller skada på hund.

För samtliga begränsningar, se försäkringsvillkoren.

Ansökan om ersättning
För att ansöka om ersättning från olycksfallsförsäkringen tar  
du kontakt med If på telefon 0770–81 03 81 eller via mejl 
olycksfall.foretag@if.se.

Premie
Premien för obligatorisk olycksfallsförsäkring betalas av 
Svenska Jägareförbundet och ingår i din medlemsavgift. 

Mellan Svenska Jägareförbundet och If finns ett gruppavtal 
som bland annat reglerar hur premien beräknas och hur 
betalning ska ske.

Om premien inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av 
ringa betydelse får If säga upp försäkringen eller begränsa  
sitt ansvar. 
 

Försäkringsbesked
Obligatorisk olycksfallsförsäkring

Detta försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av den obligatoriska 
olycksfallsförsäkringen som ingår som en del i medlemskapet i Svenska Jägareförbundet.  
Fullständiga försäkringsvillkor hittar du på www.if.se/jägareförbundet. Till grund för  
skadereglering används alltid de fullständiga villkoren. 
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Råd och hjälp
Vill du veta mer om olycksfallsförsäkringen eller vill veta mer om övriga fördelar du som medlem i Svenska Jägareförbundet har? 
Då är du välkommen att besöka medlemssidan if.se/jägareförbundet eller ringa oss på 0770–81 03 81.

Försäkringstagare
Svenska Jägareförbundet, org.nr. 802001-6658.

Försäkringsgivare
If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr. 516401-8102,  
106 80 Stockholm. If Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0252, 106 
80 Stockholm.

Försäkringsgivarna är registrerade hos Bolagsverket och står 
under svenska Finansinspektionens tillsyn  
(Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm,  
08-408 980 00, finansinspektionen@fi.se, fi.se).  
If står även under Konsumentverkets tillsyn vad gäller 
marknadsföring och reklam (Konsumentverket,  
Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00,  
konsumentverket@konsumentverket.se, konsumentverket.se). 

If tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om 
försäkringsdistribution. 

Ifs anställda, som säljer försäkring, erhåller en fast månadslön 
oavsett antalet sålda försäkringar. I de fall rörlig ersättning 
erhålls grundar den sig endast till mindre del på kvantitativa 
kriterier.

Personuppgifter
If är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling 
som sker inom ramen för fullgörandet av försäkringsåtagande 
enligt inkomstförsäkringen. För detaljerad information om 
behandlingen av personuppgifter, se försäkringsvillkoret samt 
if.se/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter eller 
kontakta If.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett 
skadeärende 
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal 
kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd 
kan klaras upp. 

IFS KUNDOMBUDSMAN 

Är du fortfarande inte nöjd kan du inom tolv månader från Ifs 
beslut vända dig till Ifs kundombudsman som utan kostnad 
prövar de flesta klagomål.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN) 

Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda 
avdelning för försäkringsfrågor. 

DOMSTOL 

Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.


