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Frivillige i
Region Midtjylland

Forsikringsforhold og
frivilligt arbejde
– Region Midtjylland
Nedenfor kan du læse om de forsikringsforhold, der gælder, hvis
du er frivillig i Region Midtjylland,
for eksempel i tilknytning til et
hospital.
Hvad skal jeg vide som frivillig i
Region Midtjylland?
1. Du er omfattet af Region
Midtjyllands arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring.
2. Det er en god idé at undersøge om, du derudover:
»» er dækket af din frivillige
organisations forsikring
»» er dækket af din private
ulykkes-/familieforsikring.

lige arbejde udføres efter aftale
med en frivillig organisation eller
Region Midtjylland.
Region Midtjyllands arbejdsskadeforsikring er ikke en egentlig
ulykkesforsikring, så selvom du
er dækket af arbejdsskadeforsikringen, er det en god idé at undersøge, om du også er dækket af
din egen private forsikring.
Der kan være tilfælde, hvor en
sådan fritids- og eller heltidsulykkeforsikring kan give en større
dækning, ligesom der kan være
tilfælde, hvor arbejdsskadeforsikringen ikke dækker.

Som frivillige kan du komme i en
situation, hvor du er ansvarlig for
en skade eller hvor du selv bliver
udsat for en skade. Det er derfor
vigtigt at vide hvilke forsikringer,
der gælder i sådanne situationer, før du begynder dit frivillige
arbejde.

Ansvarsforsikring
– forsikring af den frivilliges
eget ansvar
Som frivillige kan du ligesom alle
andre, være ansvarlig, hvis du
forårsager skade på andre personer eller ting. Man er ansvarlig for
en skade, hvis man har forvoldt
den ved uagtsomhed eller ved
en forsætlig handling. Hvis man
derimod har gjort, hvad enhver
ordentlig og fornuftig person ville
have gjort, og skaden alligevel
sker, er man ikke ansvarlig for
skaden og den skadeslidte må
selv bære tabet.

Arbejdsskadeforsikring –
forsikring af den frivillige
Bliver du som frivillig udsat for en
skade i forbindelse med det frivillige arbejde, er du omfattet af
Region Midtjyllands arbejdsskadeforsikring. Det er dog et krav, at
din frivillige indsats eller dit frivil-

Hvis du som frivillig bliver ansvarlig for en skade, mens du udfører
opgaver for Region Midtjylland, er
du dækket af Region Midtjyllands
ansvarsforsikring. Det er derudover en god idé at undersøge, om
du er omfattet af din egen private
forsikring – evt. familieforsikring.

Forsikring af frivillige
i Region Midtjylland
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Som frivillig i Region Midtjylland
kan du være tilknyttet en forening eller organisation og i visse
tilfælde et hospitals eget frivilligkorps. Nogle foreninger og organisationer har tegnet forsikringer
for den frivillige, men det er ikke
alle. Du bør derfor undersøge
om netop din organisation eller
forening har en forsikring, der
dækker i dit tilfælde.

Nyttige
kontaktinformationer
og links
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Spørgsmål vedr.
Region Midtjyllands forsikringer:
Forsikringsenheden
Skottenborg 26, 8800 Viborg
forsikri@rm.dk
Du kan læse mere om frivillighed i
Region Midtjylland på:
www.frivillig.rm.dk

Grafisk Service: 4257

Frivillige tilknyttet
en organisation
eller en forening

