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Försäkringsinformation för oss  

som är God Man eller Förvaltare 
Norrköpings God Mans och Förvaltarförening har tillsammans med RFS tecknat en Ansvarsförsäkring och en 

Olycksfalls‐ och Krisförsäkring för alla våra betalande medlemmar, så via vår medlemsavgift är vi försäkrade hos RFS som 

speciellt skyddar oss och våra huvudmän vid eventuella problem. 

Våra uppdrag är inte enkla och man kan hamna i situationer som inte går att förbereda sig inför eller ens lösa, det är 

våra försäkringar till för. Enkelt uttryckt: ”Ett skydd för oss och våra huvudmän i uppdraget!” 

Detta är Ansvarsförsäkringen och Olycksfalls- och Krisförsäkringen: 
 
Ansvarsförsäkringen täcker: 

1. Ansvarsförsäkring, gäller vid problem med den ekonomiska redovisningen eller om det försvunnit medel från 
er huvudman oavsett om det är via ett tappat kort eller via förskingring, 

2. RFS ansvarsförsäkring kan tecknas av gode män och förvaltare som är betalande medlem i en lokalförening 
inom RFS (exempel vår förening). Även medlemmar som har uppdrag som god man för ensamkommande 
barn och särskilt förordnad vårdnadshavare kan teckna den. 
 

Olycksfalls och Krisförsäkringen täcker: 
1. RFS olycksfalls- och krisförsäkring gäller olycksfallsskador som drabbat kroppen ofrivilligt genom plötslig yttre 

händelse. Krisförsäkringen ersätter också upp till tio samtal hos legitimerad psykolog. 
 
Men om man utsätts för hot och våld i samband med sitt uppdrag täcks detta inte av RFS olycksfallsförsäkring. 
Däremot kan sådana händelser ge rätt till samtal hos psykolog via krisdelen (gäller hot och våld som 
polisanmälts). 
 

Förutsättningar är att ni INTE är skyddade av er egen eller er huvudmans hemförsäkring! 
 

Tänk er att något av följande händelseförlopp händer ER: 
 

- Att NI, som God man eller Förvaltare, skulle råka ut för ett olycksfall då ni är ute på ett uppdrag för er 
huvudman, då har ni olycksfallsförsäkring som ersätter den skadan. 

 
- Att ni, som God man eller Förvaltare, åker och köper en ny tv som ni betalar med huvudmannens pengar och 

ute på parkeringen halkar och råkar ha sönder tv:n. Då vill ju huvudmannen att den gode mannen eller 
förvaltaren köper in en ny tv. Då kommer ansvarsförsäkringen att gå in och ersätta detta. 

 
- Tänk att om någon i extrema fallet skulle, som God man eller Förvaltare, stå vid en bankomat med ett av 

huvudmannens kort och då bli rånad på kortet. 
 
Då täcker inte någon av dessa försäkringar detta 
Varför? Jo, det är ett brott av tredje man och det förutsätts att God man eller Förvaltare inte har varit vårdslös. 
Detta ärende hanteras av polisen och bedöms enligt brottsbalken. Utredningar hanteras av polisen med ev. 
rättslig påföljd, då kommer ev. skadestånd enligt efterföljande dom i tingsrätten att utbetalas till er huvudman. 
 

 


