
Kårförsäkring Grund
Alla våra kårer som är direktanslutna till Scouterna, omfattas av Kårförsäkring Grund. I Kårförsäkring 
Grund ingår försäkring för ansvar, rättsskydd och förmögenhetsbrott. Respektive försäkring beskrivs 
mer ingående nedan. Det är viktigt att observera att Kårförsäkring Grund inte gäller för kårens egen-
dom eller byggnader. I de fall kåren äger egendom eller en byggnad måste kåren komplettera sitt 
försäkringsskydd med Kårförsäkring Plus. 

Försäkringen gäller om någon kräver 
skadestånd av kåren på grund av en 
sak- eller personskada. Försäkringen 
gäller även om någon kräver skadestånd 
av kåren till följd av att en levererad 
produkt har orsakat en skada (produkt-
ansvar). Om kåren krävs på skadestånd 
så hjälper Svedea till att utreda om 
kåren är skadeståndsskyldig. Om kåren 
är skyldig att betala skadestånd sköter 
Svedea förhandlingarna och för talan 
vid rättegång samt betalar eventuellt 
skadestånd. Ansvarsförsäkringen gäller 
även för kårens ansvar för hyrd lokal.

Försäkringen ersätter nödvändiga och 
skäliga ombuds- och rättegångs-
kostnader vid tvist som kan prövas av 
tingsrätt, fastighetsdomstol och andra 
rättsinstanser. Dessutom gäller 
försäkringen vid skattemålstvister.

Försäkringen gäller för förlust som 
kåren drabbas av genom att en anställd 
eller ideellt arbetande person gör sig 
skyldig till förmögenhetsbrott, exempel-
vis förskingring eller stöld.

Försäkringen gäller bland annat inte för
• ren förmögenhetsskada, det vill säga 

ekonomisk skada som uppkommer
utan samband med att någon lider 
person- eller sakskada

• skada på kårens egendom
• skada på levererad produkt eller

egendom
• miljöskada till följd av gradvis

påverkan
• skada orsakad av läkemedel, asbest,

PCB, tobak eller formaldehyd
• skada som var möjlig att förutse
• krav mellan två parter som täcks av

samma försäkring.

Försäkringen gäller bland annat inte 
för tvist
• som kan eller ska handläggas av

administrativa myndigheter,
förvaltningsdomstolar eller
specialdomstolar, till exempel
hyresnämnd och fastighetsbildning- 

 myndighet, kammarrätt,  länsrätt 
eller regeringsrätten

• där värdet av vad som yrkas inte
överstiger 0,5 prisbasbelopp

• som rör miljöfarlig verksamhet
• som avser patenträtt eller annan

immaterialrätt
• mellan kårer eller förbund inom 

samma organisation
• som rör skattemål avseende

skattebrottslagstiftning.

Försäkringen gäller bland annat inte för 
böter, viten eller straffskadestånd.

Undantag

Undantag
Undantag

Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 

Försäkringsbelopp: 
10 000 000 kr per skada 
Självrisk: 
0,2 prisbasbelopp 
Försäkringsvillkor: 
GRK10

Försäkringsbelopp: 
5 prisbasbelopp per skada 
Självrisk: 
0,2 prisbasbelopp samt 20 % av 
överskjutande kostnader 
Försäkringsvillkor: 
GRK10

Försäkringsbelopp: 
1 000 000 kr per skada 
Självrisk: 
0,5 prisbasbelopp per skada 
Försäkringsvillkor: GRF80

Prisbasbelopp: 
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som 
gällde det år eventuell skada inträffade. 

Vill du veta mer? 
Vill du ha mer information om  
försäkringen kontaktar du  
Willis AB.
Telefon: 08-587 095 88  
Mejl: scouterna@willis.com

Du kan även kontakta 
Patrik Broms på Scouterna. 
Telefon: 08-568 432 14 
Mejl: patrik.broms@scouterna.se


