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NYHET!
God Man / Förvaltare / Förmydare som av Tingsrätten fått förordnande till uppdrag, vet
du hur oskyddad du är om något händer när du är i ditt/dina uppdrag?
Lagen tillåter inte våra kommuner att försäkra oss och din privata försäkring gäller INTE för
yrkesmässig verksamhet, dit uppdrag ingår eftersom de är arvoderade, alltså gäller den
enbart på din fritid.
GMF Sverige kan erbjuda dig en specialdesignad försäkringslösning som träder i kraft om
olycka inträffar när du är i ditt/dina uppdrag.
På www.gmfsverige.se
under FÖRSÄKRINGAR hittar du detaljerad information, under RGMF-FÖRENINGAR
väljer du förening att teckna medlemskap och försäkring genom. Som medlem i en RGMFförening får du även stöd och inbjuds att delta i dennes träffar, seminarier, utbildning m.m.
Finns ingen RGMF-förening i ditt område registrerar du dig under REGISTRERING, fyll i
formuläret, skicka till oss och inbetala avgiften till anvisat PG-nummer, eller fyll i formuläret
på broschyrens sista sida och posta till oss. När vi godkänt din registrering får du en
bekräftelse och din försäkring träder i kraft.
Försäkringen består av:
Ansvar, Förmögenhetsskada, Överfall, Kris
Försäkringsgivare: Ålands försäkringsbolag genom försäkringsmäklare Benefit Provider
den enda försäkring som idag täcker 10 mkr/skada. Du kontaktar försäkringsbolaget som
åtar sig att utreda, förhandla, föra talan och betala din HM som ställt skadestånd på dig.
Olycksfall- och Krisförsäkring Försäkringsgivare: Trygg-Hansa
Försäkringarna träder i kraft om olycka inträffar när du är i ditt uppdrag.
Eftersom din privata försäkring inte täcker skador som orsakas när du är i ditt uppdrag är
det otroligt viktigt, och för din säkerhet, att teckna försäkringen. Ett arvoderat eller avlönat
uppdrag betraktas som arbete.
Exempelvis:
1: vid ditt besök hos din huvudman slår du ner en dyrbar vas av misstag/vårdslöshet.
Vasens värde är på någon/ några miljoner. HM ställer dig till svars för skadan.
2: om du av vårdslöshet borde ha insett att du hanterat din HMs ekonomi på ett sätt som
gör att din HM förlorar pengar på ditt agerande, till exempel glömt att söka bostadsbidrag,
etc., då träder försäkringen i kraft.
3: ersättning får du vid överfall av din HM och krisförsäkringen täcker kostnaden om du
behöver hjälp av en psykoterapeut för att rent psykiskt komma igen efter en traumatisk
händelse. Olycksfallsförsäkringen ersätter även exempelvis glasögon som förstörts.
3 gäller utan självrisk.
Detta är en beskrivning av hur försäkringen fungerar och inte att betrakta som ett
villkor. Se vidare www.gmfsverige.se / FÖRSÄKRING och registrera dig!

För mer information kontakta:
Ingrid Gutemyr, ordf@gmfsverige.se
Marita Lind, sekr@gmfsverige.se
Yvonne Johnson, kassor@gmfsverige.se

”En God Man är en betydelsefull person
som gör en betydelsefull insats
för en betydelsefull medmänniska”
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350 kr/år – inbetalas till PG 94 79 11-4
tydlig information på www.gmfsverige.se
Ingen faktura eller inbetalningskort översänds.
Personnummer
10 siffror

Namn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-post
Annan information

Posta till:

GMF Sverige, c/o Lind
Box 436, 761 24 Norrtälje

Vi rekommenderar att du registrerar dig genom en RGMF-förening.
Du hittar din närmaste förening och dennes kontaktperson på www.gmfsverige.se
under RGMF-FÖRENINGAR då får du även stöd och inbjuds att delta i dennes träffar,
seminarier, utbildning m.m.

