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2021-11-25 

INSTRUKTION 

Instruktion ifyllnad av skadeanmälan  
Bilaga: If Skadeanmälan, If-9187:13 11.10 

 
FVRF har tecknat olycksfallsförsäkring hos If-försäkringsbolag. Vid skada skall 

skadeanmälan göras av den som råkade ut för skadan/olyckan på blankett som återfinns på 

Flygvapenfrivilliga hemsida under länken dokument. 

 

Denna instruktion guidar dig så att blanketten blir korrekt ifylld. 

I stycket Arbetsgivare/Förening skriver kurschef /motsvarande. 

Flygvapenfrivilliga Riksförbund, försäkringsnummer SP 7105.12.1 

Magnus Ladulåsgatan 18 118 66 Stockholm, tfn 08-514 390 00 

 

Det är Kurschefens ansvar att kontrollera att blanketten är korrekt ifylld och informationen 

är tydlig. Därefter skrivs den under i avsnittet Underskrift av arbetsgivare. 

 

Den skadade  

fyller i övrig information under följande avsnitt: 

Den skadades namn: med personliga uppgifter. Kom ihåg att skriva tydligt. 

 

Utbetalningssätt: vilken typ av konto du har och clearing nr och kontonummer 

 

Beskrivning av olycksfallet: 

När olyckan inträffade, var samt under vilken kurs/utbildning som det inträffade. 

Därefter beskriver du kortfattad händelseförloppet. Fundera igenom vad som hände och börja 

sedan att skriva ner förloppet. 

Du anger vilka kroppsskador du har fått, om en läkare har behandlat skadan, skriv ner namnet 

på läkaren samt om behandling är avslutad. Ju mer komplett anmälan, ju bättre för dig. 

 

Läke- och resekostnader: 

Datum för behandling, Glöm inte att bifoga originalkvitto tillsammans med anmälan. 

 

Följande frågor skall ALLTID besvaras: 

Samtliga frågor skall vara besvarade, I annat fall är inte skadeanmälan korrekt ifylld och 

kommer inte behandlas. 

Längst ner kan man komplettera med övriga upplysningar. 

 

Underskrift: 

Datum, underskrift samt namnförtydligande, telefonnummer där försäkringsbolaget kan nå 

dig samt e-postadress. Skriv tydligt, i annat fall får inte försäkringsbolaget tag i dig om din 

anmälan behöver kompletteras eller om något är oklart vid handläggningen. 

 

Därefter skickas anmälan till FVRF Magnus Ladulåsgatan 18 118 66 Stockholm där den 

behandlas och sänds in till If Försäkringsbolag. 

 

Frågor eller oklarheter? Fråga kurschef. 


