Frivillig og
forsikringsdækning

Frivillig og forsikringsdækning
Information om forsikringsforhold, når du udfører en frivillig indsats for Varde Kommune.
Værdien af de frivilliges hjælp er uvurderlig, og Varde Kommune anerkender indsatsen som helt uundværlig. Men hvordan er det lige med forsikringsforholdene, når du
udfører frivillige indsatser?
En frivillig indsats vil som udgangspunkt ikke være omfattet af arbejdsskadeforsikring.
Det betyder, at sker der en personskade, når du laver en frivillig indsats for kommunen, er det din egen forsikring, der skal dække en eventuel personskade. Derfor er det
meget vigtigt, at du selv har en heltidsulykkeforsikring, der dækker dig, hvis uheldet
skulle ramme dig.

Enkeltpersoners pligter og ansvar:

Tilbyder du din assistance og hjælp i forbindelse med en situation på en af kommunens arbejdsplader, skal du derfor vide, at du som udgangspunkt IKKE er omfattet af
arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring eller ulykkesforsikring fra kommunen, hvis
du kommer til skade eller kommer til at forvolde en skade.
Er du som frivillig så uheldig at lave en skade på ting eller anden person, skal du straks
kontakte dit eget forsikringsselskab og anmelde hændelsen til din indboforsikring.

Kommunens pligt og ansvar:
Kommuner må ikke tegne forsikringer for bestemte grupper af borgere.
Det er i strid med kommunalfuldmagten, hvis kommunen tegner disse forsikringer
(ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring) for frivillige i kommunerne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har truffet denne afgørelse.

Kørsel i bil:

Alle biler har en lovpligtig ansvarsforsikring. Den omfatter alle passagerer i bilen, samt
eventuel skader på modparten, men ikke på føreren selv. Man skal som chauffør,
derfor selv have en forsikring, der dækker eventuelle skader på sig selv, hvis der sker
en eneulykke. Det kan være i form af en ulykkesforsikring. Hvis der er en modpart
involveret, er det modpartens bilansvarsforsikring der dækker.

Her finder du yderligere oplysninger:
www.forsikringsoplysningen.dk
www.ask.dk
www.frivillighed.dk
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Ønsker du yderligere information så kontakt forsikringskonsulenterne:
Kirsten Jørgensen, telefon 7994 7276, kimj@varde.dk
Anja Nyvang, telefon 7994 6829, anny@varde.dk

