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Försäkringar för medlemmar 

I medlemsavgiften ingår följande försäkringar: 

Olycksfallsförsäkring: Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, 
medlemmar i Svenska Hovslagareföreningen. Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar i arbete 
som hovslagare i egen firma eller som anställd hovslagare samt under den direkta färden till och från 
sådant arbete. 

Ansvarsförsäkring: Försäkringen gäller i hela världen utom USA och Kanada. Försäkringsbeloppet är 
10 Mkr per skada och 20 Mkr per försäkringsår. Grundsjälvrisken är 9 000 kr. 

Rättsskyddsförsäkring: Försäkringen gäller inom Norden och omfattar tvistemål samt skattemål. 
Försäkringsbeloppet är 250 000 kr per skada dock max 2 Mkr per år. Självrisken är 20 procent av 
skadebeloppet jämte grundsjälvrisk  9 000 kr. 

Professionsansvarsförsäkring, rådgivande verksamhet: Försäkringen gäller inom Norden och 
omfattar skadestånd till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr per skada 
och max 500 000 kr per år. Självrisken är 20 000 kr. 

I den bifogade filen ”Information ansvar och olycksfall” kan du läsa om försäkringarna som  
ingår i medlemsavgiften. 

Om du råkar ut för en skada gällande olycksfallsförsäkringen kontaktar du Länsförsäkringar på 
telefon 08-588 427 00. Ange att det gäller kollektiv olycksfallsförsäkring via Svenska 
Hovslagareföreningen med kundnummer 414457. 

Vid skada gällande ansvar-, eller rättsskyddsförsäkringen kontakta if skadeförsäkring 0771 -815 818. 
Det går också bra att göra anmälan via hemsidan www.if.se. Ange försäkringsnummer SP315275. 

 

Tilläggsförsäkringar för medlemmar 

Utöver de försäkringar som ingår i medlemsavgiften finns möjlighet att komplettera det privata 
skyddet ytterligare genom SHF:s förmånliga gruppavtal: Sjukavbrottsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, 
livförsäkring, sjukförsäkring (inkomstbortfall på grund av sjukdom) samt barnförsäkring. 

I den bifogade filen ” Information Gruppförsäkring” kan du läsa om tilläggsförsäkringar som du som 
medlem kan teckna i Länsförsäkringar.  
Observera att även enskilda medlemmar kan teckna tilläggsförsäkringarna. I 
informationsbroschyren från Länsförsäkringar står det att det gäller företag med minst tio anställda 
men SHF har avtal så att även enskilda medlemmar i Svenska Hovslagareföreningen kan teckna 
försäkringarna.  

 

Om du är intresserad av att teckna tilläggsförsäkring kan du kontakta SHF:s försäkringsrådgivare 
Martin Lindberg på telefonnummer 018-370 145 eller mejl martin.lindberg@fkomp.com 
så hjälper han dig. 
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