
OM OLYCKAN ÄR FRAMME 
Svenska Kyrkans Unga förmedlar kontakten till två olika 
försäkringsbolag. 
 

I Sverige 
Om det har hänt något som du vill anmäla till försäkringsbolaget hör du av 
dig till Svenska Kyrkans Unga för att få blanketter för skadeanmälan. Du 
fyller i blanketten och skickar tillbaka den till Svenska Kyrkans Unga. 
 
Blanketten skrivs sedan under och skickas vidare till försäkringsbolaget. Du 
får en bekräftelse på att ärendet har lämnats vidare och sedan tar 
försäkringsbolaget kontakt med dig. Därefter har du kontakt med dem 
direkt.  
Om det uppstår något problem eller om du inte får den hjälp du behöver hör 
du av dig till Svenska Kyrkans Unga så följs ärendet upp.  
 
 

Utomlands 
Om något händer dig när du är utomlands och du behöver hjälp redan på 
plats ringer du till SOS i Köpenhamn +4570105050. Där anger du att du är 
försäkrad genom Svenska Kyrkans Unga i Moderna försäkringar och att 
kundnumret är 504532. 
Om du vill göra en anmälan när du kommer hem gör du på samma sätt som 
när du anmäler ett ärende som hänt i Sverige.  
 
 

Anställd eller förtroendevald 
Om du är anställd eller förtroendevald i Svenska Kyrkans Unga omfattas du 
av Svenska Kyrkans Ungas tjänstemannaförsäkring. Hör av dig till Svenska 
Kyrkans Unga för att få blanketter för anmälan. 
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E-post unga@svenskakyrkan.se 
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ATT VARA 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRAD 

I SVENSKA KYRKANS UNGA

Har du frågor?  

Kontakta medlemsadministratör  

Maria Ekstedt tel 018-640 642 eller 

maria.ekstedt@svenskakyrkan.se 



FÖRSÄKRINGEN GÄLLER… 
 
���� för alla som deltar vid arrangemang anordnade av Svenska Kyrkans 

Unga i lokalavdelningen, distriktet eller förbundet.   
 

���� för den som deltar i annan organisations arrangemang som 
representant för Svenska Kyrkans Unga. 
 

���� för resa till och från arrangemang. 
 

���� för skador som inträffar i hela världen.  
 
���� för alla som är bosatta och skrivna i Sverige. Försäkringen täcker 

alltså inte en utländsk gäst som är på besök. 
 

    

    

    

    

 
 

 

ERSÄTTNING… 
 
���� kan ske för rimliga och nödvändiga kostnader till följd av 

olycksfallet, som inte ersätts av någon annan försäkring.  
 

���� kan ske för läkarvård, sjukhusvård, (förutom vård hos privat läkare 
som saknar avtal med Landstinget) mediciner, rehabilitering och 
hjälpmedel. 

 
���� kan ske för tandvård. 

 
���� kan ske för resor, som gjorts till följd av skadan. 

 
���� kan ske för kläder, glasögon, armbandsur etc som gått sönder till 

följd av skada eller på annat sätt*. 
 
���� kan ske vid krishantering. 

 
���� kan ske vid invaliditet eller dödsfall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Försäkringen gäller inte vid stöld eller för borttappade saker.  
Om detta händer – kolla upp din hemförsäkring istället.  


