
 

Försäkringar för de frivilliga inom Finlands Röda Kors från 1.1.2022  

Finlands Röda Kors ansvarsförsäkringar för verksamheten finns hos LokalTapiola. Privat olycksfallsförsäkring 

för frivilligverksamheten finns hos If.  

Vid olyckor och skador som inträffar inom Finlands Röda Kors verksamhet prioriteras aktörernas egna liv-, 

fritidsolycksfalls- och hemförsäkringar.  

Finlands Röda Kors har två riksomfattande försäkringar för frivilligverksamheten:  

 

1. Privat olycksfallsförsäkring för frivilligverksamhet (SP3552326)  

Försäkringen täcker olyckor som Röda Korsets frivilliga råkar ut för samt vårdkostnaderna för dem.  

• Deltagarna i verksamheten är försäkrade på följande sätt: 

• frivilliga för Finlands Röda Kors som deltar i FRK:s frivilligverksamhet 

• personer som deltar i kompetenskartläggningar och arbetslivsorientering 

• personer som deltar i verksamheten på de Ungas skyddshus 

• personer som deltar i evenemang som ordnas inom samarbetet mellan de organisationer som 

deltar i Frivilliga räddningstjänsten. 

• De frivilliga är försäkrade under frivilliguppdrag inom FRK:s alla verksamhetsformer, även möten, kurser, 

utbildningar, läger, Kontti-varuhus, de Ungas skyddshus, insamlingar och övningar samt direkta tur- och 

returresor i anknytning till dessa.  

• Försäkringen täcker de frivilligas personolyckor och till exempel glasögon, hjälmar och liknande som gått 

sönder i samband med dem. Försäkringen täcker inte andra egendomsskador eller sjukdomsfall.  

• Ersättningsbeloppen är:  

• vårdkostnader per olycksfall högst 20 000 euro  

• dödsfallsersättning 20 000 euro  

• bestående men som uppkommit till följd av ett olycksfall, engångsersättning högst 50 000 euro  

• Självrisken är 0 euro  

• Det finns ingen övre åldersgräns för försäkringen  

 

2. Ansvarsförsäkring för organisationens verksamhet (312-1044074-3) 

Försäkringen ersätter för de personskador eller materiella skador som tillfogats andra i försäkrad 

verksamhet, för vilka FRK är skadeståndsskyldigt som organisatör av verksamheten. Detta innebär skador 

som en så kallad tredje part, person/part utanför organisationen har förvållats och som vi har bidragit till 

eller orsakat genom vår egen verksamhet.  



• Försäkringen täcker alla Finlands Röda Kors verksamhetsformer (med undantag av                 

blodtjänstverksamheten).  

• Försäkringsbeloppet är 3 000 000 euro och självrisken 2 000 euro  

• Självrisken betalas av den aktör som ansvarar för ordnandet av verksamheten (avdelning, distrikt,  

centralbyråenhet, Ensiapu Oy)  

 

Allmänt om försäkringsskydd/försäkringar  

Det olycksfall eller den skada som ska ersättas måste ha inträffat inom FRK:s frivilligverksamhet, som 

specificeras närmare ovan och kan verifieras.  

Försäkringen ersätter inte för skador som uppkommer vid tillställningar i enlighet med lagen om 

sammankomster för vilka myndigheten har krävt att en ansvarsförsäkring tecknas.  

Ibland är det nödvändigt att teckna en specifik försäkring för tillfället (utmanande övning, användning av 

värdefull utrustning eller liknande). En sådan försäkring kan tecknas för tillfällen på exempelvis några 

timmar eller en helg. Mer information får du av distriktsbyrån i din region.  

 

Gör så här om en skada uppkommit:  

Anmäl skadan utan dröjsmål till den ansvariga personen för evenemanget/tillställningen. 

Försäkringsbolaget ska så snabbt som möjligt informeras om skadan.  

Anmälan kan göras per telefon eller på nätet enligt anvisningarna nedan. Försäkringsbolag begär vid behov 

bilagor (till exempel verifikat, läkarutlåtanden) separat. Handlingar som fogats till skadeanmälan 

(läkarutlåtanden, verifikat och liknande) ska sparas i ett år efter att skadeanmälan gjorts.  

Privat olycksfallsförsäkring (SP3552326)  

1. Per telefon Ring numret 010 19 16 00. 

Samla in uppgifter och handlingar om skadan samt var beredd att uppge  

• dina kontaktuppgifter  

• försäkringsnumret  

• en redogörelse för händelsen (olycksfall, tid, plats)  

• kontonummer dit ersättningen ska betalas  

• de kostnader som skadan har gett upphov till (belopp, tidpunkt).  
 

2. På nätet Skador kan anmälas med en elektronisk blankett på https://www.if.fi/sv/foretag/vid-

skada/personskador/fritidsolyckor-och-sjukdomar, klicka på Läs anvisningarna och fyll i en 

skadeanmälan och gör skadeanmälan. 

Direkt länk till skadeanmälan: Skadeanmälan 

Ansvarsförsäkring (312-1044074-3)  

Skador kan anmälas på https://www.soderbergpartners.fi/sv-fi/skadeanmalan/ 

https://www.if.fi/sv/foretag/vid-skada/personskador/fritidsolyckor-och-sjukdomar
https://www.if.fi/sv/foretag/vid-skada/personskador/fritidsolyckor-och-sjukdomar
https://ac.radix.if.fi/web/eClaimsFi/?Language=sv-SE&_&_gl=1*1ymi9dy*_ga*MzExMzA0ODQuMTYzOTQ4NTg3Mg..*_gid*MzMzMjQ3MjY2LjE2Mzk0ODU4NzI.*_fplc*NGM2JTJCSjdMb2ROU0REZHRpaEV5NzRWRU14d044NlI1Mld6SkJNenlScnZoSXhzeTVDUGl3UVgwSnVrMmkzblU0VjBmbWM3NUlPTGVTaGp1RzklMkYzMWxMcFU3VjhjT29mT3d1eVJNWkFLRHVza2JzVE1ySk9CJTJGNkk5SkpEbFJBJTNEJTNE
https://www.soderbergpartners.fi/sv-fi/skadeanmalan/


 


