
KEND DIN
FORSIKRING

rødekors.dk

— hvis du kommer til
skade som frivillig

 »  Erstatning for tab af erhvervsevne 
over 15 %.

 » Erstatning for tab af erhvervsevne 
over 15 %.

 » Godtgørelse for varigt mén over 5 %.

 » Overgangsbeløb til efterladte efter 
dødsfald og erstatning for tab af 
forsørger.

Forsikringen dækker ikke:
 » Godtgørelse for svie og smerte

 » Tabt arbejdsfortjeneste

 » Tingsskade – fx tøj eller ting, der går 
i stykker ved ulykken
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Arbejdsskadesagerne 
anmeldes via Røde Kors, 
men behandles endeligt i 
Arbejdsskadestyrelsen eller 
forsikringsselskabet, så når 
en sag er anmeldt, har Røde 
Kors ikke indflydelse på, om 
der skal betales erstatning 
og i hvilket omfang.

HVILKE FORSIKRINGER?

Der er to mulige forsikringer, som 
du kan anmelde din skade under, 
hvis du kommer til skade som 
frivillig:

I Røde Kors er ansatte og 
frivillige forsikringsdækket 
på lige vilkår.

KEND DIN FORSIKRING

Røde Kors frivillige hjælper hver 
dag mennesker i nød. Men hvem 
hjælper egentlig dig som frivillig, 
hvis du kommer til skade?
Uanset hvilket frivilligt arbejde, 
du udfører for Røde Kors, er 
du altid omfattet af Røde Kors’ 
forsikringsordning, hvis du kommer 
til skade under det frivillige arbejde*
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*Denne folder er et sammendrag af 
forsikringsdækningerne. I tvivlstilfælde er det 
derfor altid forsikringspolicen, som gælder.

?
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1. ARBEJDSSKADEFORSIKRING 
ELLER ULYKKESFORSIKRING 
PÅ ARBEJDSSKADELIGNENDE 
VILKÅR
Alle frivillige er omfattet af denne 
kombinerede forsikring, hvis:

 » de kommer til skade under det 
frivillige arbejde, og

 » skaden skyldes arbejdet eller de 
forhold, som arbejdet foregår under.

Forsikringen dækker, uanset om der 
er nogen, som er skyld i skaden – og 
altså også hændelige skader (ingen 
skyld).

Desværre skal der – ud over 
erstatning til brilleskader mm. 
og genoptræning - være tale 
om en betydelig skade, før 
forsikringsselskabet vil udbetale 
erstatning.

Selvom du er omfattet af 
forsikringen, er det desværre 
ikke alle skader, som udløser 
erstatning.

Forsikringen giver erstatning til:
 »  Sygebehandling, genoptræning, 
hjælpemidler mm.

 »  Ødelagte briller, høreapparater, 
tandproteser, hvis skadelidte havde 
dem på, da skaden skete.

Case # 1
En frivillig ekspedient snubler over 
sine egne ben og brækker benet. 
Hospitalet bliver nødt til at klippe 
bukserne op for at komme ind til 
benet. 
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2. ANSVARSFORSIKRING 
Hvis Røde Kors eller en anden 
frivillig fra Røde Kors er skyld 
i skaden (dvs. der er handlet 
uforsigtigt eller uforsvarligt), 
skal skaden anmeldes til 
ansvarsforsikringen.
Det er forsikringsselskabet, der 
afgør, om det er en hændelig skade 
(ingen skyld), eller hvem der har 
skylden. Der er ingen selvrisiko 
forbundet med ansvarsforsikringen.
Hvis Røde Kors eller en anden 
frivillig er skyld i skaden, kan den 
frivillige anmelde sit økonomiske 
tab i forbindelse med skaden, fx. 

 » ødelagte ting

 » tabt arbejdsfortjeneste

 » svie og smerte



Ansvarsskader
1. SHS/Jura sender anmeldelsen videre 

til Røde Kors’ forsikringsmægler 
AON/Tryg. 

2. Tryg afgør herefter, om Røde Kors 
eller en anden frivillig i Røde Kors 
er ansvarlig for skaden, hvilket er 
en forudsætning for dækning og 
dermed erstatning. 

3. Den frivillige får direkte besked fra 
Tryg om sagens udfald.

FRIVILLIGT ARBEJDE 
UDEN FOR DANMARK

 » Der skal være en klar aftale med 
det andet lands Røde Kors selskab 
om bl.a. hvem, der har ansvaret 
for den frivillige, hvem som har 
instruktionsbeføjelserne over for 
den frivillige, og hvem der skal 
sørge for at forsikringsdække den 
frivillige.

 » Hvis I aftaler, at det er Røde 
Kors i Danmark, som skal 
forsikringsdække den frivillige, 
skal I sende en mail til SHS/Jura 
vedrørende forsikringsdækningen, 
inden I indgår aftalen.

 » Hvis der er tvivl, anbefaler vi, at I 
kontakter landskontoret, før I drager 
ud i verden.
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Case #3
En frivillig chauffør har sat en 
pose med tøj bagved disken, og 
den frivillige ekspedient falder 
og brækker benet. Den frivilliges 
bukser går også i stykker ved 
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Case #2
En frivillig chauffør kommer til 
skade i forbindelse med aflæsning 
af en varebil. Hans briller ryger af i 
faldet og bliver knust, og hans ryg 
giver et knæk, så han får varigt mén 
på 8 %.

Skaden er omfattet af arbejdsskade/
ulykkesforsikringen, og den frivillige 
får erstatning – både for brillerne og 
for det varige mén. Skaden er ikke 
omfattet af ansvarsforsikringen, da 
ingen er skyld i skaden.

Skaden er omfattet af arbejdsskade/
ulykkesforsikringen, men den 
frivillige får ikke erstatning, da hun 
ikke har behandlingsudgifter, varigt 
men over 5 % eller erhvervsevnetab 
over 15 %. Skaden er ikke omfattet 
af ansvarsforsikringen, da ingen er 
skyld i skaden. Den frivillige får altså 
ingen erstatning i denne sag – heller 
ikke for bukserne.

SÅDAN GØR DU, HVIS EN 
FRIVILLIG ER KOMMET 
TIL SKADE

1. Vurdér skaden. Skal den kun 
anmeldes på arbejdsskade/
ulykkesforsikringen, eller 
skal den også anmeldes på 
ansvarsforsikringen (forudsætter, 
at Røde Kors eller en Røde Kors 
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faldet. Skaden anmeldes på både 
arbejdsskadeforsikringen og 
ansvarsforsikringen.

Den frivillige får ikke erstatning efter 
arbejdsskade/ulykkesforsikringen, 
da ekspedienten ikke har 
behandlingsudgifter, varigt mén 
over 5 % eller erhvervsevnetab over 
15 %.

Skaden er højst sandsynligt 
omfattet af ansvarsforsikringen, 
da det er en anden frivillig, som 
er skyld i skaden. Den frivillige 
kan derfor anmelde et krav 
om erstatning af bukserne og 
godtgørelse for svie og smerte på 
ansvarsforsikringen.
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frivillig har handlet uforsvarligt/
uforsigtigt og derfor er skyld i 
skaden)?

2. Find det relevante 
anmeldelsesskema på Mit Røde 
Kors. 

3. Udfyld det relevante 
anmeldelsesskema. 

4. Send anmeldelsesskemaet til 
landskontoret att.: SHS/Jura.

5. Ring til landskontoret, SHS/Jura, 
hvis der er tvivlspørgsmål.

HVAD SKER DER MED DIN 
SKADEANMELDELSE?

Arbejdsskadeforsikring/
ulykkesforsikring: 

1. SHS/Jura anmelder arbejdsskaden 
til Arbejdsskadestyrelsen eller 
forsikringsselskabet.

2. SHS/Jura sender et brev med kopi 
af anmeldelsen til den frivillige. 

3. Arbejdsskadestyrelsen eller 
forsikringsselskabet vurderer 
sagen med henblik på i første 
omgang at konstatere, om der er 
behandlingsudgifter. 

4. Forsikringsselskabet retter herefter 
henvendelse til den frivillige om det 
videre forløb. 

KONTAKT OS!
Røde Kors
Att.: Shared Service/Jura
Blegdamsvej 27
2100 København Ø

E-mail: jura@rodekors.dk

Tlf.: 35259273 eller 35259306

Ansvarlig for:
Shared Service (SHS)
Lene Linde
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