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Här kommer ditt försäkringsbevis!
Som helårsprenumerant på Jaktjournalen får du
ta del av viktiga försäkringar i samband med jakt:

Olycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under jakt, 
jaktskytte, jaktstig, viltvårdsarbete samt under direkt resa 
till och från denna verksamhet.

Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som 
uppkommer i samband med deltagandet i all laglig jakt 
med för- och efterarbete, jaktskytte, jaktstig, inskjutning 
och övningsskjutning för jakt, viltvårds- arbete samt alla 
eftersök av skadat vilt, även vid uppdrag avseende trafik-
skadat vilt eller avlivning av oljeskadade fåglar. 

Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet för 
jakttorn samt för hund, då den vid jakt eller jaktlig träning 
begagnas av försäkrad person. 

Fullständiga försäkringsvillkor, se baksidan. 



Allmän ansvarsförsäkring för fysiska helårsprenumeranter 
på tidskriften Jaktjournalen.

Försäkringens omfattning 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som uppkommer i 
samband med deltagandet i all laglig jakt med för- och efterarbete,-
jaktskytte, jaktstig, inskjutning och övningsskjutning för jakt, viltvård-
sarbete samt alla eftersök av skadat vilt, även vid uppdrag avseende
trafikskadat vilt eller avlivning av oljeskadade fåglar. Försäkringen 
omfattar även skadeståndsskyldighet för jakttorn samt för hund, 
då den vid jakt eller jaktlig träning begagnas av försäkrad person. 
Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet som uppkommer i 
samband med lagligt sportfiske samt fiskevård. 

Viktiga begränsningar 
Försäkringen omfattar inte skada på hyrd eller lånad egendom. 
Försäkringen gäller inte heller ersättningsskyldighet som uppkommer 
till följd av överträdelse av avskjutningsföreskrift vid jakt. 

Försäkringen är subsidiär i förhållande till annan försäkring.

Försäkringsbelopp 
SEK 5 000 000 per skada dock max SEK 10 000 000 per försäkringsår.

Självrisk 
SEK 1 000 per skadetillfälle.

Vid skada 
Skadeståndsanspråk skickas till: skadoransvar.sak@lansforsakringar.se 

Försäkringsgivare  
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar AB (publ), 502010-9681, 106 50 
Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm. Vi står under Finansinspek-
tionens tillsyn.

Kollektiv olycksfallsförsäkring för fysiska helårsprenume-
ranter på tidningen Jaktjournalen.
 
Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under jakt, jaktskytte, 
jaktstig, viltvårdsarbete samt under direkt resa till och från denna 
verksamhet. 

FÖRSÄKRINGEN INNEHÅLLER
• Medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 5 prisbasbelopp*
• Schablonersättning för behandlings- och läkningstid 
• Tandvårdskostnader i längst fem år 
• Skadade kläder och glasögon med upp till ett halvt prisbasbelopp 
• Övriga merkostnader med upp till tre prisbasbelopp 
• Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med upp till ett prisbasbelopp
• Psykologiskt stöd i krissituation med upp till ett halvt prisbasbelopp 
• Vanprydande ärr 
• Vid dödsfall ett prisbasbelopp
* Prisbasbeloppet (pbb) för 2022 är 48 300 kronor.

Försäkringsbeloppet vid invaliditet minskas med 5 procentenheter per 
år från och med 56 års ålder.

Några viktiga begränsningar
Försäkringen ersätter inte ekonomisk invaliditet när den försäkrade är 
bosatt och folkbokförd utanför Norden vid försäkringsfallet. Försäk- 
ringen lämnar inte ersättning för kostnader som ersätts på annat sätt 
enligt lag, konvention, författning, kollektivavtal, annan försäkring 
(exempelvis trafik- eller arbetsskadeförsäkring) eller från kommun, 
landsting eller staten. Försäkringen gäller inte vid krig eller krigsliknande 
politiska oroligheter, atomkärnprocess eller terroristhandling. Läs om 
ytterligare begränsningar i Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring.

Villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring gäller ett år i taget och kan ändras 
inför varje nytt försäkringsår, webbplats lansforsakringar.se/halsa.

Vid skada skadoransvar.sak@lansforsakringar.se, 08-588 401 90

Försäkringsgivare 
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar AB (publ), 502010-9681, 106 50 
Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm.  Vi står under Finansinspek-
tionens tillsyn. 

Försäkringen är ej giltig vid utebliven betalning för din prenumeration (faktura såväl som månatlig autogiro)

Ta alltid med dig kortet när du går på jakt 
eller fiske. För anmälan och försäkringsvillkor 
kontakta Länsförsäkringar 
OLYCKSFALL: 08-588 401 90  
ANSVAR: skadoransvar.sak@lansforsakringar.se

DETTA KORT ÄR EN VÄRDEHANDLING


