
Volontärförsäkring
Medlemsförmån för Arbetsgivaralliansens medlemmar.

Volontärförsäkringen ingår i medlemsskapet från den 1 januari 2011 och omfattar volontärer 
och förtroendevalda som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för 

medlemsorganisationer tillhörande Arbetsgivaralliansen.



Försäkring  
ger trygghet

Man kan inte försäkra sig 
mot olycksfall
Däremot är en bra försäkring ett gott skydd om olyckan 
skulle vara framme. Volontärer har tidigare varit oför- 
säkrade mot olycksfallsskador och därför har Arbetsgivar- 
alliansen, tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO, 
tagit fram ett skydd som ska ge alla förtroendevalda och 
frivilligarbetande en bastrygghet.

Volontärförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som 
ger ett ekonomiskt skydd vid olycksfall. Det kan till 
exempel vara utslagna tänder, vårdkostnader eller sön-
derslagna glasögon. Den ger dessutom ersättning för 
bestående men. Vad menas med  

olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade 
drabbas av genom en oförutsedd plötslig händelse. Psykiska 
besvär betraktas inte som kroppsskada.

Vilka omfattas av  
försäkringen?
Försäkrade är volontärer och förtroendevalda som för en 
ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för 
medlemsorganisationer tillhörande Arbetsgivaralliansen. 

Medlemsorganisationen ska ha organiserat frivillig- 
insatsen och dokument ska finnas som styrker uppdraget. 

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar i 
egenskap av volontär eller styrelseledamot under verk-
samhetstid samt resa till och från verksamhet.

Arbetstagare omfattas inte av denna försäkring, inte  
heller deltagare i organisationernas olika aktiviteter  
som till exempel aktiva idrottsutövare, brukare 
inom social omsorg, elever eller praktikanter.

Arbetstagare omfattas av de kollektivavtalade för-
säkringarna.

Tänk på!



Kontakta Allians Försäkringsförmedlare på tel 08-700 51 70 eller på e-post info@allians.com

På Allians hemsida kan du beställa och hitta fullständiga försäkringsvillkor samt information om försäkringen.

www.allians.com

Vill du veta mer?

Vad kostar volontärförsäkringen?
Volontärförsäkringen ingår i medlemskapet för Arbetsgivaralliansens medlemmar från den 1 januari 2011 och medför 
således ingen extra kostnad utöver medlemsavgiften.

Med basbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs för varje år enligt lagen om allmän försäkring.

Akutersättning Högst 6 % av ett basbelopp/skada

Sjukhusvård Kostnader efter avdrag för inbesparad levnadskostnad

Tandskadekostnader Nödvändiga kostnader

Resekostnader (hemmet/skola/arbetsplats) Nödvändiga kostnader

Ärr Enligt tabell

Skadade kläder och glasögon Nödvändiga kostnader enligt likvärdighetsprincipen och åldersavdrag

Kris Max 10 behandlingar

Medicinsk invaliditet Högst 15 basbelopp

Dödsfall på grund av olycksfallsskada 0,75 basbelopp

Omfattning

Olycksfallsförsäkring för volontärer med följande innehåll och ersättningsmoment:



Försäkringsgivare är Folksam (Org. nr 502006-1619) avseende olycksfallsförsäkring.

Kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren

Akutersättning
Ersättning lämnas vid olycksfallsskada som kräver läkarvård. Ersättning lämnas för kostnader för läkarvård, läkemedel, behan- 
dling, hjälpmedel samt resor till och från vård eller behandling. Kostnaderna ska grunda sig på föreskrift av legitimerad läkare 
för att läka skadan och ska kunna styrkas med originalkvitton.

Sjukhusvård
Medför olycksfallsskadan behov av sjukhusvård under akut sjuktid lämnas ersättning från försäkringen för den del kostnaden  
som inte motsvarar inbesparade levnadskostnader, dock högst motsvarande ersättningen från försäkringen vid vård inom 
den offentliga sjukvården.

Tandskador
Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. För att kost- 
naderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaderna måste vara godkända av  
Folksam innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandling av skadan uppskjutas kan även den ersättas om den försäkrade  
inte fyllt 25 år.

Resekostnader
Ersättning lämnas för kostnader för resor mellan bostaden och den fasta arbets- eller utbildningsplatsen, om en legitimerad 
läkare har föreskrivit särskilt transportmedel under akut sjuktid för att den försäkrade ska kunna utföra arbetet eller utbild-
ningen.

Ärr
Vanprydande ärr till följd av olycksfallsskada. Ersättning kan lämnas enligt särskild tabell.

Skadade kläder och glasögon
Merkostnader till följd av olycksfall. Exempelvis skadade kläder och glasögon.

Kris
Om den försäkrade skadas i en olycka eller utsätts för hot, överfall eller liknande traumatisk upplevelse. Försäkringen kan då 
ersättas upp till 10 behandlingar hos psykolog/terapeut.

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns sådan bestående nedsättning av kropps- 
funktionen, som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsätt-
ningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas förlust av inre organ. 

Dödsfall på grund av olyscksfallsskada
Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada, utbetalas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.


