Försäkring för volontärer
Volontärer som deltar i försäkringstagarens verksamheter omfattas av Kyrkoförsäkringen.

För vem gäller försäkringen:
Försäkringen gäller för volontärer, det vill säga frivillig oavlönad arbetskraft som på uppdrag av
försäkringstagaren utför ett arbete.

Försäkringen omfattar:
I Kyrkoförsäkringen omfattas volontärer av Olycksfalls-,Tjänsterese- och Ansvarsförsäkring. Se separata
informationsblad för mer information om olycksfall- och tjänstereseförsäkring.

Viktigt att tänka på:
Det måste finnas ett av försäkringstagarens arbetsledning tydligt beskrivet uppdrag till den som frivilligt
utför uppdraget. Om det inte finns ett uppdrag, och den frivillige själv har åtagit sig att utföra ett arbete
av något slag, så gäller inte försäkringen.

Ersättning kan lämnas för:
Ersättning kan lämnas för skadeståndsansvar som uppkommer i samband med att volontären utför ett uppdrag
som försäkringstagaren har gett till volontären. Om en volontär, vid exempelvis ett hembesök, skulle orsaka en
person- eller sakskada samt bli skadeståndsskyldig för skadan, så kan Kyrkoförsäkringen lämna ersättning för
detta.
Olycksfallsförsäkringen gäller för volontärer under uppdrag samt under resor till och från uppdrag. Det innebär
att ersättning kan lämnas för olycksfallsskador. Se separat informationsblad om Olycksfallsförsäkringen.
Tjänstereseförsäkringen gäller för volontärer som reser på försäkringstagarens uppdrag eller som deltar i resa
som är en del av försäkringstagarens verksamhet. Det innebär att ersättning kan lämnas för bland annat
kostnader för läkarvård vid sjukdom. Se separat informationsblad om Tjänstereseförsäkringen.

Självrisk:
Självrisk för ansvarsskador framgår av försäkringsbrevet. Förhöjd självrisk tillämpas vid vissa skadehändelser.
Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk.
Tjänstereseförsäkringen gäller utan självrisk, med undantag vid rättsskyddsärenden.

Vid skada:
Vid olycksfallsskada och ansvarsskada kontakta Kyrkans Försäkring 010 -160 71 00 knappval 3 eller hämta
skadeanmälningsblankett på vår hemsida www.kyrkansforsakring.se under fliken skador.
Vid tjänstereseskada kontakta ERV på telefon 0770-456 900 eller på deras hemsida www.erv.se – Företag.

Villkor:
Detta informationsblad är endast en förenklad sammanfattning. Försäkringen gäller enligt det fullständiga
kyrkovillkoret som finns på www.kyrkansforsakring.se under kundinloggning och villkor.
Fullständiga villkor för Tjänstereseförsäkringen finns på www.erv.se – Företag.
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