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Ansvars Försäkringen för år 2020 

 
Välkommen till ett nytt försäkringsår 2020. 

Vi har i Ålands försäkringsbolag följande försäkring. 
- en ansvarsförsäkring för person och sakskada, försäkringsbelopp 10 mkr kr per skada. ( om du skadar 
någon sak eller person) 
- ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada inkl rättskydd, försäkringsbelopp 1 mkr kr. 
( om du orsakar en ekonomisk skada hos din huvudman) 
- ersättning för överfall. Kostnadsersättning  
- ersättning för kris/ terapi, behandling hos psykoterapeut. 
Premien för detta är 200kr / år och godman oavsett hur många huvudmän du har. 
Detta ovan gäller när du jobbar med din huvudman. 
Din hemförsäkring gäller inte något av detta. 
Se vidare försäkringsbrev på RGMF hemsida. 
Detta är mer en beskrivning av vad som gäller. 
 
Under det kommande året har vi ändrat tiden för försäkringsåret. 
Vi ändrat förfallodag från den 1/4 till den 1/1. Detta innebär att vi under detta året får en kortare 
premieperiod. Från och med den 1/4- 31/12, 2020. 
 Det innebär 9 månader i stället för 12 månader. 
Du betalar alltså premien innan den 1/4, 2020, och den gäller tom den 31/12 2020. 
Premien är lika d.v.s. 200 kr för detta korta år. Det innebär i praktiken en premiehöjning. Orsaken är 
den att vi egentligen skulle fått en premiehöjning p.g.a. skadeutfallet.  
I och med att vi byter premieperiod så kan vi ha samma premie fast med kortare premietid. 
Förhoppningsvis så slipper vi då höjning den kommande premieperioden 2021 och kommer då att få 
samma då också. Fast det vet vi inte än. 
I november i år (2020) kommer du att få en ny avisering för år 2021 som gäller för hela 2021. 
 
Premien 200 kr, betalar du in på föreningens egna Bank Giro/ Pg.  Före den 1/4 2020. Avisering om 
denna kommer inom kort. 

Det är av stort värde att du betalar före den första april. Om premien inte är betald före detta datum  
kan du stå utan försäkringsskydd. Betalar du efter så gäller försäkringen f.o.m. det du erlagt premien. 

Premien för de föreningar där medlemmarna betalar in premien själva ( Linköping, Stockholm och 
Södertörn godman föreningar) är som förut 270 kr per person. Medlemmarna betalar in som förut.  

Skriv att det gäller försäkring. Glöm inte att skriva med ditt person nummer. 
Har du frågor får du gärna ringa till undertecknad. 
 
Med vänlig hälsning,  
Anders Gabre,  tel. 0705758151  
Ledamot i styrelsen i godman föreningen Göteborg. 

Försäkringsansvarig RGMF( Riksförbundet Gode män och Förvaltare) 
 


