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Denna broschyr beskriver kortfattat vilket försäkrings-
skydd som gäller för dig som är medlem i FMCK

Om...
...olyckan är framme
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Försäkringsförmåner m.m.
vid verksamhet inom FMCK
Broschyr Försäkringsförmåner vid verksamhet inom FMCK 2012 års utgåva (Januari) fastställes för 
tillämpning fr.o.m 2011-12-01. Därmed upphävs tidigare informationsmaterial om försäkringar inom FMCK.

Beslut i ärendet har tagits av FMCK Riksstyrelse 2011.
Föredragande har varit Rikard Sjöström FMCK Riksstyrelse

          Jörgen Karlsson
          Rikskårchef

Friskrivningsklausul
FMCK publicerar dettta informationsblad i upplysningssyfte, men att i denna lilla skrift täcka in allt och alla 
möjliga fall är naturligtvis omöjligt. Kompletterande information finns att tillgå i FMCKs Handbok, Du kan 
även ställa frågor till din lokala kår eller till FMCK Kansli.

Denna skrift och dess innehåll kan inte åberopas i tolkningsfrågor rörande de olika försäkringarna och deras 
giltighet. Fullständiga vilkor kan du få från respektive försäkringsbolag, Försvarsmakten, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap, Försäkringskassan och Kammarkollegiet. 

Omslagsfoto Rikard Sjöström
© 2011 Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund Skövde



Grunder
Frivilligpersonal tjänstgörande i Försvarsmakten eller i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
har samma försäkringsskydd som totalförsvarspliktiga enligt förordningen om förmåner till total-
försvarspliktiga. Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under tjänstgöringen 
finns i lagen om statligt personskadeskydd och lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Med tjänstgör avses att personal deltar i FMCK utbildning med mål att placeras i förband (t. ex Grundkurs 
Mc för placering efter avslutad kurs i Försvarsmakten eller i MSB). Eller då personal deltar i förbandets/
enhetens utbildning, övning eller skarpa insats. 

Ersättning för skada eller förlust av klocka, glasögon etc. Regleras i FIB om skadereglering m.m. Där anges 
att personal som genomgår frivillig utbildning vid Försvarsmakten kan erhålla ersättning vid skada på eller 
förlust av glasögon, kontaktlinser, klocka eller kläder. Motsvarande regelverk finns för personal i MSB.

Följande försäkringar, lagar, regler, m.m. finns
• Lagen om statligt personskadeskydd
• Försvarsmaktens interna bestämmelser 
 om skadereglering m.m. FIB.
• FMCK Riksförbunds kollektiva försäkringar i If  
 skadeförsäkring, vilka omfattar: Ansvarsförsäkring, 
 Olycksfallsförsäkring och motorfordonsförsäkring.
• FMCK Riksförbund är inte anslutet til Riksidrotts-
 förbundet (RF), men flertalet enskilda kårer är anslutna.
 I så fall kan även RFs kollektiva försäkringar gälla,
 kontrollera detta med din kår.
• Dessutom finns även särskilda försäkringar gällande
 anställd personal på FMCK Riksförbund.

Kollektiva försäkringar
FMCK Riksförbund har dessutom kollektiva försäkringar i If. Dessa försäkringar kan komplettera eller träda 
in om inte lagen om statligt personskadeskydd, lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. eller FIB om 
skadereglering m.m. gäller.

Ansvarsförsäkring i IF
Gäller person-och sakskada vid krav på skadestånd. Försäkringen gäller även för skada som medlem 
tillfogar annan medlem, även om FMCK ej kan göras ansvarig för skadan. Enskild medlems ansvarighet som 
privatperson omfattas inte av denna försäkring.

Olycksfallsförsäkring i IF
Har subsidiär ansvarighet vilket innebär att ersättning endast utgår om ingen annan försäkring finns som 
täcker aktuell skada. Försäkringen utbetalar ej ersättning för polioskada, inkomstbortfall samt sveda och värk. 
De försäkrade indelas i två grupper: 

Kategori A
Medlemmar i FMCK och kanslipersonal
Kategori B
Personer 20-67 år som tillhör aktiv medlems familj, samt ungdomar som ännu ej fyllt 20 år, vare sig de tillhör 
aktiv medlems familj eller ej.
Omfattning kategori A 
Olycksfallsskada som inträffar under tjänstgöring eller deltagande i av Försvarsmakten eller FMCK planerade 
verksamheter (Tex. kurser och tävlingar) Dessutom vid direkt färd till och från sådan verksamhet. 



Observera att deltagande i verksamhet, Tex. en tävling skall vara planerad av Försvarsmakten eller FMCK. 
Enskilt planerat deltagande för FMCK räkning omfattas inte (t. ex enskilt deltagande i tävling som anordnas 
av annan tävlingsarrangör). 

Omfattning kategori B
Olyckfallsskada som inträffar då den försäkrade medföljer vid eller deltar i under kategori A angiven 
verksamhet. Om sådan försäkrad är medlem omfattas denna dock av försäkring enligt “A” 
Försäkringen gäller även för olycksfall under såväl obligatorisk som frivillig militär tjänstgöring samt vid 
tjänstgöring vid utbildning organiserad av FMCK. 

För försäkringen gäller: 
• Att ingen särskild anmälan om resp. verksamhet
 behöver göras för att försäkringen skall gälla,
 verksamheten skall dock vara planerad. 
• Att i första hand det statliga personskadeskyddet
 skall gälla för merkostnader. 
• Att invaliditets- eller dödsfallsbelopp alltid kan utgå.

Motorfordonsförsäkring  i IF
Gäller även när icke medlem skjutsar medlem i anslutning till verksamheten. Försäkringen gäller då samtliga 
i fordonet. Försäkrade fordon är: Civilregistrerade fordon när de används i verksamheten (kurser, övningar, 
sammankomster och mindre tävlingar arrangerade i kåren för FMCK:s medlemmar) samt vid direkt 
färd till och från sådan verksamhet. Försäkringen omfattar trafikförsäkring och självrisk för kasko- och 
vagnförsäkring. (Där delkasko och vagnskadeförsäkring saknas ingår denna i försäkringen). 

Samt av Försvarsmakten ägda fordon endast när de förs av förbundets medlemmar i föreningsverksamhet (ej 
vid kurser och övningar anordnade av PL) Fordon ägda av Försvarsmakten omfattas endast av delkasko- och 
vagnskadeförsäkringen.

Vad gör jag om en skada uppstår?
Är skadan så allvarlig att FMCK krishanteringsplan skall gälla – följ den! ( finns som bilaga till handboken 
och på hemsidan) Är skadan av lindrigare art, t. ex. förlust av eller skada på glasögon. Anteckna alla fakta om 
vilken typ av skada, hur skadan uppstått, tidpunkt, plats etc. Kontakta aktuell övningsledare, chef eller motsv. 
Tillsammans fyller ni skadeanmälan och övriga aktuella blanketter. Ta kopior på samtliga handlingar innan 
du skickar dessa vidare. Aktuella blanketter finns på FMCKs hemsida.

Din viktigaste försäkring 
finns under hjälmen!

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Besöksadress: Mariesjövägen 34, Skövde
Postadress: Box 214, 541 25  Skövde
Telefon: 0500-48 82 60
Fax: 0500-48 82 15
e-post: fmck.kansli@fmck.se
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