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Anmälningspolicy och försäkringar vid resor och utflykter  
 
Anmälningspolicy 

Anmälan till våra arrangemang av olika slag är bindande om inte annat anges i prospektet eller 

programmet. Återbud kan dock ske senast sista anmälningsdagen.  

 

Återbud därefter kan inte ske om inte ersättare anmäls i stället.  

 

Återbetalning av erlagda belopp kan endast ske om delar av det avbokade arrangemanget inte 

behöver betalas av föreningen. 

 

Vid avanmäla efter sista anmälningsdagen på grund av sjukdom eller olycksfall får man vända 

sig till sitt försäkringsbolag där man har reseförsäkring/hemförsäkring för ersättning utifrån 

försäkringsvillkoren.  

 

Mötesförsäkring 

SPF-medlemmar som deltar i SPF-arrangemang såsom resor, cirklar, träffar m.m. är 

gruppolycksfallsförsäkrade genom en Mötesförsäkring som ingår i medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften skall dock vara betald. Denna försäkring gäller även resa till och från 

arrangemangen. Observera att om ickemedlem medföljer som ledsagare eller sällskap måste 

medföljaren ha eget försäkringsskydd. 

 

Grupplivförsäkring och olycksfallsförsäkring 

Som medlem i SPF Seniorerna kan man teckna grupplivförsäkring och olycksfallsförsäkring i 

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, ömsesidigt. Försäkringen gäller så länge premien betalas 

och du är medlem i SPF Seniorerna. Betalar man inte premien upphör försäkringen att gälla. 

 

Premien för de första tre månaderna ingår i medlemskapet för nya medlemmar. Därefter 

bestämmer man själv om man vill fortsätta vara med i försäkringarna genom att betala utsänd 

avgiftsavi. Man kan lämpligen ansluta försäkringen till autogiro så missar man inga 

premiebetalningar.   

 

Grupplivförsäkringen är livsvarig så länge medlemskapet består och premien betalas.  

För de som blir medlemmar den 1 april 2019 eller därefter gäller som villkor att försäkringen 

gäller t. o. m. den månad man fyller 85 år. 

 

Försäkringsbeloppet för grupplivförsäkringen, 1 prisbasbelopp (46 500 kr 2019), faller ut vid 

försäkringstagarens död och betalas ut till dödsboet eller förmånstagaren om sådan anmälts. 

Månadspremien är f.n. 160 kronor. För halvt prisbasbelopp (23 250 kr) är premien 80 kr. 

Grupplivförsäkringen kan tecknas av medlem som fyllt 60 år men inte 70 år. 

 

Olycksfallsförsäkringen ger ersättning för kostnader i samband med olycka och för sveda och 

värk enligt vid varje tillfälle gällande villkor. Premien för olycksfallsförsäkringen är f.n. 25 kr 

per månad med försäkringsbelopp 10 prisbasbelopp (pbb). 

 Olycksfallsförsäkringen kan tecknas av medlem oberoende av ålder. Den kan tecknas när som 

helst under medlemstiden. 
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Sammanfattning medlemsförsäkringar 
 

Livförsäkring 

 

Kan tecknas av medlemmar  som fyllt 60 år men inte fyllt 70 

år. Månadspremie är för närvarande: 

  

1 basbelopp (46 500 kr)   160 kr 

 ½ basbelopp (23 250 kr)     80 kr  

 

Grupplivförsäkringen är livsvarig så länge medlemskapet 

består och premien betalas.  

För de som blir medlemmar den 1 april 2019 eller därefter 

gäller som villkor att försäkringen gäller t.o.m. den månad 

man fyller 85 år.  

 

 

Olycksfallsförsäkring 
 

Kan tecknas av medlemmar oberoende av ålder.  

Månadspremien är f.n.  25 kr. (10 pbb) 

 

Försäkringen ersätter kostnader och sveda och värk vid 

olycksfall enligt vid varje tillfälle gällande villkor. 

 

Mötesförsäkring 
 

Olycksfallsförsäkring som omfattar alla som är medlemmar i 

SPF. Försäkringen är premiefri och ingår i medlemsavgiften. 

 

Gäller vid oavlönat deltagande i möten och SPF-arrangemang 

och vid färd till  och från sådana arrangemang.  


