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Försäkringar för medlemmar i RFS lokalföreningar
Olycksfalls- och krisförsäkring
Alla medlemmar i en förening som är ansluten till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare omfattas
av en olycksfalls- och krisförsäkring i Trygg-Hansa. Olycksfalls- och krisförsäkringen gäller under all
verksamhet som arrangeras inom föreningen och förbundet, när lekmannauppdraget utförs och till
och från uppdraget. Den betalas inte separat utan ingår i medlemsavgiften som lokalföreningen
betalar till RFS varje år (30:-/år och medlem). Det är viktigt att föreningen kontinuerligt rapporterar in
sina medlemmar till RFS register för att försäkringen ska gälla.
Exempel på när RFS olycksfalls- och krisförsäkring kan användas:
RFS olycksfalls- och krisförsäkring:
– Gäller olycksfallsskador som drabbat kroppen ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.
Krisförsäkringen ersätter upp till tio samtal hos legitimerad psykolog
– En privat olycksfallsförsäkring täcker inte självklart ett olycksfall som sker i samband med ett
frivilliguppdrag. Det beror på vilken typ av försäkring man har. Den som både har RFS
olycksfallsförsäkring och en privat sådan kan få ut invaliditetsersättning från båda.
Vid skada. Kontakta Trygg-Hansa på telefon 077-1111500 och uppge avtal 1742

Ansvarsförsäkring.
RFS erbjuder även en försäkring för medlemmar som har uppdrag som god man eller förvaltare
försäkringen täcker rättskydd och ren förmögenhetsskada. Försäkringen har tagits fram för att det
hittills inte funnits något försäkringsskydd som ersätter de skadeståndsanspråk som klienter kan
ställa mot sin gode man. Kommuner kan inte erbjuda gode män och förvaltare försäkring i sina
uppdrag eftersom det strider mot kommunallagens likställighetsprincip. Eftersom gode män och
förvaltare är förordnade av tingsrätten räknas deras uppdrag som ett uppdrag från en privatperson.
Ett felaktigt beslut eller en bortglömd faktura kan få stora konsekvenser och du kan bli stämd. Då
måste du som ansvarig betala med eget kapital. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares
ansvarsförsäkring är speciellt framtagen för att skydda dig som är god man eller förvaltare.
Exempel på när RFS ansvarsförsäkring använts:
– En mindre brand uppstod hos en huvudman. Ingen skadades men egendom blev förstörd och
saneringen av lägenheten blev kostsam. När skadan anmäldes visade det sig att den gode mannen
hade missat att betala hemförsäkringen för huvudmannen. Den gode mannen fick hjälp via RFS
ansvarsförsäkring då det räknades som försumlighet.
– En god man stämdes av anhöriga till huvudmannen som tyckte att den gode mannen hade förvaltat
kapital på ett felaktigt sätt genom att placera i fonder som gått dåligt. Den gode mannen kunde
använda RFS ansvarsförsäkring för att få hjälp av ett juridiskt ombud.
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Försäkringen har två moment:
Rättsskydd
Ansvarsförsäkringen täcker de ombudskostnader som kan uppstå när en god man och förvaltare
behöver juridisk hjälp om en tvist uppstår. Om en klient ställer en god man till ansvar för att
exempelvis har förvaltat pengar fel kan den gode mannen lämna över ärendet till en advokat som
utreder om den gode mannen varit vårdslös i sitt arbete. Försäkringen kan då ersätta
advokatkostnaderna.
Ren förmögenhetsskada
Ansvarsförsäkringen gäller för ekonomisk skada som en god man och förvaltare kan orsaka för sin
klient genom att vara vårdslös. Exempel på det kan vara att man förvaltat kapital på ett felaktigt sätt
eller glömt att söka ett bidrag som klienten har rätt till. Klienten kan då ställa den gode mannen till
ansvar och möjlighet finns då att få ersättning från försäkringen.
Så gör du som medlem
Kontakta din lokala förening och anmäl medlemskap och att du vill teckna ansvarsförsäkringen.
Försäkringspremien 155: -/år (höjt fr o m period 2021) samt medlemsavgiften betalas till din förening
Din förening registrerar detta. Om du betalar in försäkringspremien innan den sista februari för det år
försäkringen ska gälla så gäller försäkringen fr o m 1 januari. Betalar man in efter det så gäller
försäkringen fr o m det datumen man betalar i t o m 31 december.
Som god man är det viktigt att du kan visa på att du betalt premien och det gör du enklast genom att
spara inbetalningen till din lokala förening som visar på att du har en försäkring. Försäkringen
tecknas alltid genom den lokala föreningen och den administreras sedan av RFS och Söderberg &
Partners.
Om en försäkring avslutas och det efter en tid kommer fram att den gode mannen varit vårdslös i sitt
agerande så gäller försäkringen om man kan visa på att den var betald under den aktuella perioden.
Hit vänder du dig med frågor
Frågor om försäkringen besvaras av Söderberg & Partners som är samarbetspartner till RFS på telefon
026-14 30 30.
Kontaktpersoner:
Fredrik Ståhlberg, 026-14 30 30, fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se
Rose-Marie Johansson, 026-14 30 30, rose-marie.johansson@soderbergpartners.se
Försäkringsbevis och villkor kan laddas ned från RFS hemsida www.rfs.se/forsakring
Försäkringsgivare är Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.
När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i föreningens och RFS medlemsregister
och du accepterar att dina uppgifter registreras. Läs mer: www.rfs.se/medlemsregistret.

