Forsikringsforhold for
frivillige
-gældende fra 1.1.2018.

Som frivillig hjælper kan du fx
yde:
Frivillig indsats som:
 Frivillig i en café for udsatte borgere
 Frivillig besøgsven
 Frivillig lektiehjælp
 Frivillig vågekone
Eller frivilligt arbejde som:
 Frivillig i en genbrugsbutik – fx salg, regnskab
 Frivillig gartner – fx havehjælp på et plejehjem
 Frivillig rådgiver – fx retshjælp, medicinsk og
sundsfaglig rådgivning

Arbejdsulykke:

Kommer du til skade i forbindelse med din
frivillige aktivitet, er du forsikret på samme vilkår
som kommunens ansatte med den dækning, der
står i arbejdsskadesikringsloven.

Erstatningsansvar:

Kommer du som frivillig til at lave skade på en ting
eller på en anden person, er du forsikret på
kommunens ansvarsforsikring på lige fod med
medarbejderne ved kommunen.

Din indsats som frivillig er uvurderlig, og du
er forsikret, når du yder en frivillig indsats,
der knytter sig til kommunens arbejde.

Når skaden er sket:



Forsikret af andre foreninger:
Er du som frivillig tilknyttet fx Røde Kors,
Ældresagen eller en lokal Borger- eller
ejerforening, vil du ofte være forsikret gennem
foreningen og skader/ulykker dækkes via
foreningens forsikring.
 Derfor er det en god idé at undersøge, om
foreningen har tegnet forsikring for sine
medlemmer, og om du er dækket af den.
 Hvis ikke er du dækket af kommunens
forsikring.

Forsikret af Vejen Kommunen:
Som frivillig i Vejen Kommune har vi tegnet en
forsikring for dig, når der foreligger en ”aftale”
mellem dig som frivillig uden foreningstilknytning
og en kommunal part.



Du skal kontakte din nærmeste
kommunale leder, når der sker en skade.
Sammen med den kommunale leder
udfyldes et skema, der skal beskrive, hvad
der er sket og l skal skrive under på, at du
– da skaden skete – var frivillig i
forbindelse med at løse kommunale
opgaver.
Du skal anmelde ulykker/skader til Vejen
Kommunes forsikrings-afdeling, som
sørger for at registrere dig og anmelde
skaden.

Når forsikringsafdelingen har modtaget
anmeldelse, modtager du en bekræftelse sammen
med en vejledning om det videre forløb.

Kontakt:

Lena Tved Gadegård tlf.: 7996 6129 eller mail til
ltg@vejen.dk
Frida D. Hansen tlf.: 7996 6171 eller mail
fdh@vejen.dk

