
Försäkringar för Ställföreträdare när du är i ditt/dina uppdrag
www.gmfsverige.se 

Ställföreträdare (God Man / Förvaltare / Förmyndare) 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 eftersom uppdrag är arvoderade och ingår i yrkesmässig verk-
samhet. Alltså gäller din/dina privata försäkringar endast på din fritid.

Fakta 2019: Ca 122 500 Ställföreträdare i Sverige bistår ca 58 500 huvudmän Totalt förvaltar 
Ställföreträdarna cirka 54 miljarder kronor åt sina huvudmän.
Teckna medlemskap som inkluderar pålitliga försäkringar som träder i kraft om olycka 
inträffar när du är i ditt/dina uppdrag. Försäkra dig NU!  www.gmfsverige.se 
Försäkringarna består av:
Ansvar, Förmögenhetsskada, Överfall, Kris - täcker 10 mkr/skada
Försäkringsgivare: Ålands försäkringsbolag genom försäkringsmäklare Benefit Provider. Den 
enda försäkring som idag täcker 10 mkr/skada. Vid olycka kontaktar du försäkrings-bolaget 
som åtar sig att utreda, förhandla, föra talan och betala din HM som ställt skadestånd.
Olycksfallsförsäkring EXTRA Försäkringsgivare: if
Mer detaljerad försäkrings-information hittar du på   www.gmfsverige.se/forsakringar
Under menyn RGMF-FÖRENINGAR ser du de föreningar som är anslutna till RGMF.
Välj den förening som passar dig, kontakta dem och teckna medlemskap och försäkring 
genom den valda föreningen. Föreningen ger dig stöd och inbjudan att delta i dennes träffar, 
seminarier, utbildning m.m.
Finns ingen RGMF-förening i ditt område registrera dig genom
www.gmfsverige.se/REGISTRERING. Fyll i formuläret och skicka till oss. Betala in avgiften till 
anvisat PG-nummer. När vi registrerat din inbetalning får du en bekräftelse från oss och din 
försäkring träder i kraft från kalenderårets början, 1/1 t.o.m. 31/12. 

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/REGISTRERING och registrera dig!

För mer information kontakta:

Lars Sandberg
Ingrid Gutemyr 
Yvonne Johnson 

”En Ställföreträdare är en betydelsefull person
som gör en betydelsefull insats för en

betydelsefull medmänniska”

www.gmfsverige.se/registrering
www.gmfsverige.se/forsakringar
www.gmfsverige.se
www.gmfsverige.se/registrering
www.gmfsverige.se

	Ordförande: 
	Kassör: 
	registering: 


