
Anvisningar om Vapepas försäkringar

Denna anvisning har gjorts upp för 
Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa). 

I anvisningen har vi sammanfattat information om
 Vapepas försäkringsskydd och åtgärder i skadesituationer.

 
Finlands Röda Kors är koordinerande organisation för
Vapepa och har hand om Vapepas försäkringsskydd.

2012

GÖR SÅ HÄR OM EN SKADA INTRÄFFAT

När en skada inträffar i Vapepas verksamhet (möte, övning, 
utbildning, evenemang, hjälpsituation), gör så här: 

Allmänt:
•	 Anmäl	skadan	omedelbart	till	evenemangets/uppdragets	
 ledare (ledande myndighet, Vapepa-ledare, kursledare, 
 evenemangets ansvarige eller dylikt)
•	 se	till	att	din	anmälning	skrivs	ned	i	evenemangets	
 dokument
•	 handla	enligt	de	instruktioner	du	får
•	 FRK-distriktets	beredskapschef	ger	vid	behov	råd	

Så här går man vidare i försäkringsärenden som
gäller FRK och Vapepa:
Anmälan	om	en	skada	som	inträffat	ska	göras	så	fort	som	
möjligt till försäkringsbolaget Tapiola. Du kan göra anmälan 
per telefon, via internet eller per post.

1) Per telefon:
Ring numret 010 195 105 (mån-fre kl. 8-18). Samla ihop 
uppgifter i anslutning till skadan samt behövliga dokument 
och var beredd att uppge:
•	 dina	kontaktuppgifter
•	 beskrivning	av	skadefallet	(olycka,	tid,	plats)
•	 kontonummer	för	utbetalning	av	ersättningen
•	 kostnader	som	skadan	orsakat	(belopp,	tidpunkt)

Observera:	Alla	telefonsamtal	i	samband	med	ersättnings-
ärenden spelas in.

2) Via internet:
Skadan kan anmälas på ett elektroniskt formulär på adressen 
•	 www.tapiola.fi	

Genom att skriva sökordet ”ilmoita vahingosta” hittar du 
snabbt formuläret. De bilagor som behövs skickas in separat 
till Tapiola.

Bilagorna och fullmaktsblanketten för Fpa kan skickas till Ta-
piola i ett returkuvert som kan skrivas ut i samband med den 
elektroniska skadeanmälan.

3) Per post:
Skadeanmälningsblanketten kan avhämtas på Tapiolas kontor 
eller skrivas ut på Tapiolas internetsidor.

Ersättningsansökan med bilagor skickas på adressen: 
•	 Tapiola-gruppen,	02010	TAPIOLA

Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) i korthet

Vapepa bildades 1964 och är en hjälporganisation som bistår 
myndigheterna vid olika typer av olyckssituationer. 

Den består av människor som verkar inom frivilligorganisa-
tioner samt deras kunskap och utrustning. Sammanlagt 50 
organisationer, över 1 200 larmgrupper och ca 20 000 frivil-
liga deltar i Vapepa. 
 
Vapepa-grupperna förfogar över en stor mängd utrustning: 
kommunikationsutrustning,	snöskotrar,	båtar,	räddnings-/
spårningshundar, luftfarkoster. 

Årligen tar Vapepa emot 300–400 larm. Merparten av larmen 
är spaningspådrag, men första omsorgen-uppdragen har ökat 
märkbart under de senaste åren. 

Mer information	om	Vapepa	www.vapepa.fi	



Anvisningar om 
Vapepas försäkringsskydd  

Allmänt om försäkringsanvisningar för Vapepa  
Finlands Röda Kors (FRK, koordinerande organisation för Vapepa) 
har försäkringarna för frivilligverksamhet vid försäkringsbolaget 
Tapiola. Med dessa anvisningar vill vi förtydliga försäkringsskyd-
det vid de olycksfall och skador som sker under Vapepas och FRKs 
insatser samt ge anvisningar för eventuella skadefall. Åtminstone 
följande försäkringar kan skydda aktörerna inom Frivilliga rädd-
ningstjänsten:

•	eventuella	individuella	olycksfalls-	och	ansvarsförsäkringar
•	den	egna	medlemsorganisationens	eventuella	försäkringar	
•	försäkringar	som	tecknats	av	Finlands	Röda	Kors
 - gruppolycksfallsförsäkring för Vapepa
 - gruppolycksfallsförsäkring för frivilligverksamheten 
 - ansvarsförsäkringar för organisationens verksamhet
•	myndigheternas	försäkringar	i	larmsituationer
•	separat	tecknade	försäkringar	för	respektive	evenemang

Att förebygga olycksfall
I Vapepas verksamhet måste man alltid ta hänsyn till säkerheten i 
verksamheten och förebyggande av olyckor. Kom ihåg bl.a.:

•	Vapepa-verksamheten	ska	vara	säker,	lugn,	planerad
•	inga	onödiga	risker	får	tas
•	trafikreglerna	ska	följas	(säkerhetsbälten,	fartbegränsningar)
•	inte	ens	i	larmsituationer	får	man	köra	överhastighet
•	skyddsutrustning	ska	användas	(flytvästar,	hjälm	osv.)
•	man	lär	sig	hur	apparaturen	inom	räddningsarbetet	används
•	man	följer	bruksanvisningar	och	skyddsbestämmelser	för	
 apparaterna
•	man	följer	de	säkerhetsanvisningar	som	ges	av	ledningen

Inom Vapepa har man också rätt att neka till ett uppdrag som man 
inte klarar av eller där man riskerar sin egen eller den hjälpbehö-
vandes säkerhet.

Individuella försäkringar
Vid olycksfall och skador som inträffar i Vapepas verksamhet 
har aktörernas egna liv-, fritidsolycksfalls- och hemförsäkringar 
företräde. Varje Vapepa-aktiv person bör överväga att ta en egen 
försäkring för att trygga sin fritidsaktivitet.

Försäkringar som den egna medlemsorganisationen 
tecknat 
Många frivilligorganisationer har egna försäkringar för sina aktiva; 
det lönar sig för frivilliga inom Vapepa att höra sig för hos sin 
organisation.

Ersättningsbelopp (självrisk 0 €):
•	ersättning	vid	dödsfall	10	000	€
•	bestående	men	till	följd	av	olycksfall,	engångsersättning	
 högst 10 000 €
•	vårdkostnader	per	olycksfall	högst	17	000	€.
 
Försäkringen gäller i utlandet i högst sex (6) månader.
För försäkringen gäller inte någon övre åldersgräns.

Ansvarsförsäkringar för organisationens verksamhet 
(nr 312-0625071-V)
Försäkringen ersätter i den försäkrade verksamheten skador på 
person eller föremål som orsakats andra, för vilka FRK som ar-
rangör av verksamheten är ersättningsansvarig. Detta innebär 
skador som orsakats en så kallad tredje part, en utomstående 
person/instans,	och	som	vi	med	vår	verksamhet	har	bidragit	till	
eller orsakat. 
 
Försäkringen täcker alla verksamhetsformer inom Finlands Röda 
Kors (med undantag av Blodtjänstverksamheten).
 
Försäkringsbeloppet är 1 000 000 € och självrisken 1 000 €.-
 
Självrisken betalas av den instans på vilkens ansvar verksamhe-
ten arrangeras (avdelningen, distriktet, enhet vid centralbyrån).

Övrigt om försäkringsskyddet/att teckna försäkringar
Ibland är det nödvändigt att ta en försäkring för ett enskilt eve-
nemang (krävande övning, värdefull utrustning o.dyl.). En så-
dan försäkring kan tas till exempel för ett evenemang på några 
timmar eller för ett veckoslutsevenemang. Diskutera gärna 
försäkringspremien med beredskapschefen vid FRK-distriktet.

Allmänt om de frivilligas försäkringar
Det olycksfall eller den skada som ersätts måste ske i FRKs
eller Vapepas frivillig-verksamhet som ska kunna bestyrkas.
 
Försäkringen ersätter inte skada som uppkommer i ett evene-
mang som lyder under lagen om sammankomster, där myndig-
heterna har förutsatt att ansvarsförsäkring tecknas.

Närmare information om försäkringar och deras omfattning 
får du hos FRKs distriktsbyrå i ditt distrikt.

Myndigheternas försäkringar
Då en Vapepa-frivillig utför ett larmuppdrag är han eller hon för-
säkrad av myndigheten. Försäkringens giltighet börjar i regel när 
den Vapepa-frivilliga får larmet. Försäkringen gäller under själva 
hjälpuppdraget samt under de omedelbara tur- och returresor i 
samband med uppdraget.  

Det lagstadgade skyddet till exempel för personskador rör 
situationer då man med frivilliga krafter bistår myndigheterna i 
räddningsuppdrag	(t.ex.	Polislagen	45a	§	-	47	§).	Om	en	volontär	
skadas i ett sådant räddningsuppdrag så har han eller hon rätt till 
samma ersättning som om det gällde ett arbetsolycksfall. Ersätt-
ningsärendet behandlas på ansökan av Statskontoret.

Gruppolycksfallsförsäkring för Vapepa (nr 353-3938349-8)
Försäkrade är personer som deltar i aktiviteter inom Frivilliga 
räddningstjänsten.

Försäkringen ersätter de olycksfall som omfattas av villkoren i
Tapiolas individuella olycksfallsförsäkring, som de försäkrade 
råkar ut för på sammankomster, möten, utbildningar och övningar 
som anordnats av organisationer som deltar i Vapepa-samar-
betet. Försäkringen gäller också under de omedelbara tur- och 
returresor i samband med dessa. Försäkringen täcker också FRKs 
egna Vapepa-volontärer. Försäkringen täcker inte sakskador.

Ersättningsbelopp (självrisk 0 €): 
•	dödsfall	till	följd	av	olycksfall	10	000	€
•	bestående	men	till	följd	av	olycksfall	10	000	€
•	vårdkostnader	till	följd	av	olycksfall,	till	den	del	de	inte	ersätts	
	med	stöd	av	någon	lag	17	000	€.

Gruppolycksfallsförsäkring för frivilligverksamheten
(nr 353-3989247-4) 
Försäkringen ersätter olycksfall och vårdkostnaderna som orsa-
kats frivilliga vid Röda Korset.
 
Försäkringen gäller personer som deltar i FRKs frivilligverksamhet, 
frivilliga vid Finlands Röda Kors som bor permanent i Finland. 
 
De frivilliga är försäkrade i frivilliguppdrag inom FRKs samtliga 
verksamhetsformer, också under möten, kurser, utbildningar, 
läger, i Kontti-varuhus, skyddshus, vid insamlingar och övningar, 
samt under tur- och returresor i omedelbar anslutning till dessa. 
 
Försäkringen täcker personolycksfall för frivilliga, men inte 
sakskador eller sjukdomsfall. 


