Förköpsinformation Försäkring för God Man och Förvaltare

Detta är ett samarbete mellan RGMF, försäkringsförmedlaren
Benefit Provider Sweden AB och försäkringsbolaget Gjensidige. Försäkringen erbjuds exklusivt för medlemmar inom
RGMF och är en speciellt anpassad ansvarsförsäkring. Den
lokala föreningen kan välja att ansluta samtliga medlemmar,
alternativt ansluter du själv via hemsidan.
Vem kan teckna försäkring?
Försäkringen kan tecknas av privatperson mantalsskriven och
boende i Sverige, för sitt uppdrag som god man och/eller
förvaltare och som är medlem i Riksförbundet Gode Män &
Förvaltare. Försäkringen är frivillig för RGMF´s medlemmar
och respektive lokal förening anmäler löpande in de medlemmar som väljer att ansluta sig till försäkringen, alternativt
ansluter du dig själv.
Försäkringen gäller för den försäkrade. Med försäkrad avses
den försäkrad som är namngiven i försäkringsbeviset.
När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller under 1 år och för skada som inträffar
under försäkringstiden. Försäkringen förnyas automatiskt om
den inte dessförinnan sägs upp. Försäkringen kan när som
helst sägas upp av den försäkrade. Medlemmar kan ansluta
sig när som helst under året. För försäkringarna gäller en
gemensam huvudförfallodag, den 1 april, enligt gruppavtalet
med RGMF.
Vad ersätts genom försäkringen?
1. Allmänt Ansvar
Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet till följd av sakoch personskada som hur uppkommit i den verksamhet som
försäkrad bedriver i egenskap av god man och/eller förvaltare
enligt särskilt förordnande av tingsrätt.
Försäkringen gäller dessutom för skada enligt personuppgiftslagen med ett begränsat försäkringsbelopp om 200 000 kr per
skada och försäkringsår.
Försäkringsbelopp: 10 000 000 kr per skada och försäkringsår.
2. Ren förmögenhetsskada inkl rättsskydd
Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställs
mot den försäkrade under försäkringstiden till följd av uppdrag i den rådgivande verksamhet som anges i försäkringsbrevet. Detta under förutsättning att denna rådgivning är en del
av Tingsrättens förordnande samt att handlingen företagits
efter försäkringens begynnelsedag.

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada samt för person- och sakskada enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler.
Försäkringsbelopp: 1 000 000 kr per skada och försäkringsår.
Försäkringsbolagets åtagande
Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som
överstiger självrisken åtar sig Gjensidige att för den försäkrades räkning:
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller
skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller
åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart
eller av annan
• ersätta det skadestånd som överstiger gällande självrisk och som den försäkrade är skyldig att betala enligt
allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade
avtal
Självrisk
0,2 Pbb
Prisbasbeloppet (Pbb) för 2015 är 44 500 kr vilket motsvarar
en självrisk om 8 900 kr år 2015
Några fall som försäkringen inte ersätter
• Särskilt åtagande
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade eller
någon för vilken han svarar, genom särskilt avtal åtagit sig
att ersätta utöver gällande skadeståndsrätt. Försäkringen
gäller inte heller för skada i den mån skadeståndskravet
endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti.
• Uppsåt eller grov vårdslöshet
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats med uppsåt eller grov vårdslöshet.
• Kursförändring finansiella instrument
Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en
följd av kursförändring på finansiella instrument. Försäkringen gäller dock för skada till följd av att den försäkrade
genom fel eller försummelse underlåtit utföra uppdrag från
kund att vid viss tidpunkt företa köp eller försäljning av
finansiella instrument eller att bevaka viss tidsfrist.
• Juridisk rådgivning
Försäkringen gäller inte för juridisk rådgivning, såvida inte
detta ingår i försäkrads uppdrag som God Man/Förvaltare
och där Tingsrättens förordnande för försäkrad omfattar
även denna del.
• Godkännande eller samtycke från överförmyndare m fl
Försäkringen gäller inte för skada som det vid skadeutredningen framkommer att försäkrad inte har inhämtat erforderligt godkännande/samtycke från överförmyndare/Kommun eller annan instans. Försäkringen gäller inte heller för
skada om försäkrad har gjort ett aktivt val att bortse från
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140910 – 4051.411

Nedan utgör för- och efterköpsinformation till dig som är
intresserad av eller har valt att teckna försäkring för God Man
och Förvaltare via Riksförbundet för Gode Män och Förvaltare
(RGMF). För att få mer information om försäkringens omfattning, undantag och begränsningar rekommenderas att ta del
av de fullständiga villkoren som du hittar på hemsidan www.
forsakringskoll.se där medlemmar också kan ansluta sig till
försäkringen.

överförmyndarens /Kommunens eller annan instans beslut.
Kan det visas att skadan skulle ha inträffat /uppkommit
trots godkännande/samtycke så gäller dock försäkringen.
• Böter och kostnad m.m
Försäkringen gäller inte för böter, viten, straffskadestånd
eller skatter och inte heller kostnad för rättegång i den
mån denna avser talan om straff.
Försäkringsgivare
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, org.nr 5164070384, med adress Box 3031, 103 61 Stockholm.
Gjensidige är en av Nordens största aktörer inom sakförsäkringar med cirka 3 500 medarbetare i Norden och Baltikum.
Huvudkontoret ligger i Oslo, Norge. Den svenska filialen har
sitt säte i Stockholm och tillhandhåller sakförsäkringar till
både privatpersoner och företag.
Information om Försäkringsförmedling
Denna försäkring förmedlas av Benefit Provider Sweden AB
(”BPS AB”), via org.nr 556788-9885. Försäkringsförmedling är
en tillståndspliktig verksamhet. BPS AB är registrerade som
försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.
BPS AB tillhandahåller tjänster inom Pension & Risk Consulting
samt Risk Management för företag med ett starkt fokus på
analys med syfte att optimera pensionshanteringen för företag och anställda, samt minimera riskerna för företag.
Personuppgifter (PUL, personuppgiftslagen)
När du tecknar försäkring via RGMF, BPS AB och Gjensidige
lämnar du ditt samtycke till att vi behandlar sådana personuppgifter om dig som du själv eller en tredje part har tillhandahållit oss i syfte att teckna aktuell försäkring.
Med personuppgifter avses även personnummer. Att behandla avser i denna klausul varje åtgärd eller serie av åtgärder
som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker
på automatisk väg eller inte, inklusive, men inte begränsat till,
insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av
personuppgifterna till en tredje part.
Vi får även överföra personuppgifterna till länder utanför den
Europeiska Unionen och det europeiska samarbetsområdet.
Vi behandlar uppgifterna omsorgsfullt och enligt lag för att
säkerställa att de registrerade uppgifterna skyddas. För det
fallet att förmedlaren är skyldig att lämna ut uppgifter enligt
lag kommer så att ske. Enligt personuppgiftslagen har du rätt
att en gång per år kostnadsfritt få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Om felaktigheter förekommer i personuppgifterna och du önskar rättelse av sådana
felaktigheter skall du kontakta oss varpå vi ska vidta sådan
rättelse. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till ”PULansvarig” på BPS AB, adress: Box 3381, 103 68 Stockholm.
Försäkringsperiod
Försäkringen gäller under 1 år och förnyas automatiskt. Försäkringen träder i kraft direkt vid tecknandet av försäkringen,
enligt försäkringsbevis, under förutsättning att premien är
betald enligt gällande betalningsvillkor, se premiefaktura.

Betalning och fullgörande
Betalning av premien sker i förskott och årsvis och hanteras
via klientmedelskonto: Godmansförsäkring BPS AB, BG 7740590 som förmedlarbolaget tillhandahåller. Betalas inte premien i rätt tid kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen,
om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds
till den försäkrade och försäkringen upphör 14 dagar efter den
dag meddelandet om uppsägningen sändes, om inte premien
betalas inom denna frist.
Årspremien kan ej delbetalas och oaktat när medlem ansluter
sig under pågående försäkringsperiod betalar medlemmen hel
årspremie.
Uppsägning och ändring av försäkringsavtalet
Du kan säga upp försäkringen när du vill. Försäkringen upphör
vid första månadsskiftet efter uppsägningen. Försäkringens
omfattning, premie och villkor, kan ändras av Försäkringsgivaren vid början av ny försäkringsperiod.
Anmälan av skada
Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska
anmälas till Gjensidige snarast möjligt.
Gjensidige ansvarar för skaderegleringen av denna försäkring.
Skador anmäls till Gjensidige Försäkring, måndag–fredag kl.
8.30–16.00 och kan anmälas på flera sätt.
Via mail: foretagsskador@gjensidige.se
Via post: Box 3031, 103 61 Stockholm
Via telefon: 0771-326 327
Via fax: 08-792 29 10
Vid skada skall försäkringsnummer som anges i försäkringsbeviset samt medlemsnummer/personnummer uppges för
kontroll av försäkringens giltighet.
Frågor & kontakt för att teckna försäkring
Vill du teckna försäkring går du i första hand in på förbundets hemsida, www.rgmf.se för vidare instruktioner, eller gå
direkt till försäkringssidan, www.forsakringskoll.se. Försäkringspremien betalas via faktura och avser en helårspremie.
Försäkringen börjar gälla från den dag du valt att teckna
försäkringen enligt försäkringsbeviset och allmänna avtalsbestämmelser i övrigt.
Har du frågor angående försäkringen, kontakta försäkringsförmedlaren Benefit Provider Sweden AB, tel; 08 566 100 57
eller gå in på www.rgmf.se för mer information.
Benefit Provider Sweden AB/Capitalis Tailor
Ansvarig förmedlare: Per Nyberg 0733-18 67 82.
E-mail: per.nyberg@cata.se
För RGMF centralt är Bengt Martinsson huvudansvarig för
detta samarbete.
0734-36 85 68.
E-mail: ledamot_4@rgmf.se

För försäkringarna gäller en gemensam huvudförfallodag,
den 1 april, som avtalats mellan RGMF och Gjensidige via ett
gruppförsäkringsavtal.
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