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Försäkringar för frivilligverksamhet inom Finlands
Röda Kors
Finlands Röda Kors har tecknat sina försäkringar för frivilligverksamhet i försäkringsbolaget
Tapiola.
Vid olyckor och skador som inträffar i Finlands Röda Kors verksamhet prioriteras aktörernas
egna livförsäkringar, individuella fritidsförsäkringar och hemförsäkringar.
Finlands Röda Kors har två riksomfattande försäkringar för sin frivilligverksamhet:

1. Gruppförsäkring för frivilligverksamhet (nr 353-3989247-4)
ersätter olycksfall och vårdkostnader som drabbar Röda Korsets frivilliga.
• Försäkrade är deltagarna i FRKs frivilligverksamhet, de i Finland fast bosatta frivilliga
inom
Finlands Röda Kors.
• De frivilliga är försäkrade i frivilliguppdrag inom alla FRKs verksamhetsformer, även på
möten,
• årliga läger, Kontti-centraler, Skyddshusen, insamlingar och övningar samt tur- och
returresor
• i omedelbar anslutning därtill.
• Försäkringen täcker frivilligas personskador och i samband med dessa skador skadade
glasögon, hjälm osv, för ett sammanlagt värde på högst 500€. Försäkringen täcker inte
andra sakskador eller sjukdomsfall.
• Ersättningsbeloppen är:
o dödsfall 11.102 €,
o bestående skada på grund av en olycka, engångsersättning högst 11.102 €
o vårdkostnader vid olycka högst 18.873 €.
• Självrisken betalas av det organ som ansvarar för anordnandet av verksamheten
(avdelning, distrikt, centralbyråns team, Ensiapu Oy). Självrisken är 0 €.
• I utlandet gäller försäkringen högst sex (6) månader.
• Försäkringen har inte någon övre åldersgräns.

2. Ansvarsförsäkring för organisationens verksamhet (nr 312-0625071-V)
• Försäkringen ersätter person- och sakskador som i försäkrad verksamhet tillfogas någon
annan och för vilka FRK i egenskap av verksamhetsarrangör är ersättningsskyldig. Med
detta menas skador som drabbar s.k. tredje part.
• Försäkringen omfattar alla Finlands Röda Kors verksamhetsformer (bortsett från
blodgivningsverksamhet)
• Försäkringsbeloppet är 1000.000 € och självrisken 1000 €.

Allmänt om försäkringsskydd/försäkringar
Den olycka eller skada som ska ersättas måste ha inträffat i konstaterad frivilligverksamhet
inom FRK.
Försäkringen ersätter inte skada som uppstått vid ett evenemang som sorterar under lagen
om sammankomster och för vilket myndigheten krävt att ansvarsförsäkring tecknas.
Ibland är det skäl att teckna en helt egen försäkring för händelsen (en krävande övning, om
du har med värdefull utrustning) En sådan kan tas för några timmar eller t.ex. ett
veckoslut. Närmare information lämnas av distriktsbyrån.

Gör så här vid skada
Meddela omgående den ansvariga för händelsen/evenemanget om skadan.
Försäkringsbolaget LokalTapiola måste så fort som möjligt underrättas om den skada som
inträffat.
Anmälan kan göras per telefon eller internet. De dokument som bifogas till
skadeanmälan (läkarutlåtanden, kvitto eller liknande) bör sparas i ett år efter att
skadeanmälan har gjorts.

Per telefon
Ring nummer 09 453 2316 (vardagar kl. 8-19, lö 10-16)
Samla uppgifterna om skadan och de behövliga dokumenten och var beredd att:
• lämna dina egna kontaktuppgifter
• ha försäkringsnumret redo
• redogöra för skadehändelsen (händelsen, tiden, platsen)
• ge kontonummer för inbetalning av ersättningen
• uppge de kostnader som skadan orsakat (beloppet, tidpunkten)
På internet
Skadan kan meddelas med elektronisk blankett som finns på
www.lähitapiola.fi/yritys/hae-korvausta

