NORGES LUFTSPORTFORBUND
v/ SEKSJON FOR FALLSKJERM
MØLLERGATA 39
0179 OSLO

Utstedt:
Avtalenummer:
Avtaleperiode:

13. desember 2019
SP2465931.1.3
01.12.2019 - 31.12.2019

Hei!
Takk for at du har valgt oss som forsikringsleverandør.
Vi vil gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd.
På de neste sidene finner du forsikringsavtalen, som
inneholder:

• FORSIKRINGSOVERSIKT
Gir deg en enkel oversikt over forsikringene du har
hos oss.

• FORSIKRINGSDETALJER
Her finner du forsikringssummer, egenandeler og hva
hver enkelt forsikring dekker.

• SIKKERHETSFORSKRIFTER

SOM KUNDE FÅR DU TILGANG TIL
FORSIKRINGENE DINE ONLINE - HER
KAN DU
•
•
•
•
•

se dine forsikringer og tilbud
gjøre endringer
melde skader
få oversikt over fakturaer og betalinger
få alle dokumenter elektronisk

Logg inn på
if.no

Beskriver hvilket ansvar du har for å unngå skader.

• VILKÅR
Inneholder alle detaljer om hva forsikringen dekker,
og hva vi hjelper deg med om du skulle være uheldig
å få en skade.
Det er viktig at du leser nøye gjennom og sjekker at alt
stemmer. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du er
usikker på.

Vennlig hilsen
If
PS ASSURANSE AS
Stein Westby

B1

Telefon: +47 22 76 34 00
Mobil: +47 913 74 341
E-post: stein.westby@if.no
Adresse: Rosenholmveien 10, 1252 OSLO

If
Postadresse: Postboks 240, 1326 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo

Telefon: 21 49 24 00
www.if.no/kontakt

If Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: 981 290 666
If Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 516401-8102
Hovedkontor: 106 80 Stockholm

Nyttig
informasjon

GI OSS BESKJED VED ENDRINGER

OM UHELLET SKULLE VÆRE UTE

Vedlagte forsikringsavtale viser hvilke
forsikringer du har hos oss og hva de dekker.

Er du uheldig, og får en skade, vil du bli tatt
hånd om av dyktige skadebehandlere.

Det er viktig at du sjekker at alt ser riktig ut og
gir beskjed om det er noe som mangler eller må
endres.

Vi har avtaler med håndverkere og verksteder
som prioriterer våre kunder, slik at du kommer
raskest mulig tilbake i normal drift.
Ved skade kan du ringe oss døgnet rundt på telefon
21 49 24 00.
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Forsikringsoversikt
Avtaleperiode:
01.12.2019 - 31.12.2019

NORGES LUFTSPORTFORBUND
Organisasjonsnummer 974953552

PRIS FOR
AVTALEPERIODEN

DINE FORSIKRINGER

Personforsikring

ANNEN AVTALEPERIODE

PRIS PER ÅR

NOK 89

NOK 1 074

Reiseforsikring

79

949

Ulykkesforsikring

10

125

NOK 89

NOK 1 074

Forsikringsoversikt

Pris for avtaleperioden er prisen
du skal betale for den gitte
perioden.

Frivillig Reiseforsikring for medlemmer uten familie

Totalt

Forsikringsdetaljer

KOLLEKTIVT FORSIKRINGSBEVIS
Følgende forsikringer er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis:
Forsikringstaker:
Forsikrede:

Fallskjermseksjonen ved NLF
Medlem som har betalt medlemskap og forsikringspremie til Forsikringstaker.

Øvrige krav til den forsikrede ved skade i forbindelse med utøvelse av grenaktivitet:
Medlemmet må inneha gyldig elev-/flygebevis eller være deltaker på godkjent kurs.
Medlemmet må forholde seg til de regler som gjelder innenfor den enkeltes flygebeviskategori.
Det ytes ikke men- eller dødsfallserstatning som følge av utførelse av grenaktivitet.
Innmelding på reiseforsikringen må gjøres av Forbundet på vegne av medlemmene.

Du kan få informasjon om forsikringene i form av standardiserte dokumenter (IPID) her: if.no/ipid

Sikkerhetsforskrifter

Riktige forsikringsopplysninger
Dette forsikringsbeviset viser hva forsikringsavtalen din inneholder. Les nøye gjennom forsikringsbeviset og kontroller at opplysningene er korrekte. Det
er viktig at du gir oss beskjed dersom det skjer endringer som kan ha betydning for forsikringene.

Forsikringsvilkår
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Forsikringsbevis - Forsikringsdetaljer

Personforsikring

Antall personer: 1
Virksomhet: Aktiviteter i medlemsorganisasjoner

Pris per år NOK 1 074

Familiemedlemmer Reiseforsikring: Ikke inkludert
Medlem av NAV: Ja

Pris pr medlem pr år er kr 1.074,-

Forsikringsoversikt

Frivillig Reiseforsikring for medlemmer uten familie

Oversikt over de forsikrede finnes i bilag 1.

Reiseforsikring

949
Reisevarighet: 90 dager

Bagasje
Bagasje per person: 100 000 kr
Forsinket bagasje for tjenestereise: 10 000 kr
Forsinket bagasje for ferie- og fritidsreiser: 5 000 kr
Arbeidsgivers effekter: 15 000 kr

Reiseavvik
Forsinket avgang per person: 3 000,- til transport/
overnatting ubegrenset
Forsinket ankomst per person: Ubegrenset
Hjemkallelse: Ubegrenset

Helsekostnader
Medisinske utgifter: Ubegrenset
Returreise/Remplassering: Ubegrenset
Hjemtransport/medisinsk evakuering: Ubegrenset
Tilkallelse: Ubegrenset
Tapte feriedager: 2 000,- per døgn, inntil reisens pris
Veterinær: 5 000 kr

Avbestilling
Avbestilling per person: 125 000 kr
Rettshjelpforsikring
Rettshjelpforsikring: 100 000 kr
Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring: 15 000 000 kr
Egenandel ved skade på leiebil: Ubegrenset

Sikkerhetsforskrifter

Psykologbehandling
Psykologisk førstehjelp: 25 000 kr

Forsikringsdetaljer

Type reise: Tjeneste- /ferie- og fritidsreise
Reiseområde: Forsikringen gjelder reiser i hele verden.

Evakuering
Evakuering per person: Ubegrenset
Helsetelefon
Helsetelefonen: Inkludert

Ulykkesforsikring

125

Ansatt/selvstendig næringsdrivende: Inkludert
Menerstatning ulykke
Forsikringssum: 300 000 kr

Behandlingsutgifter etter ulykke
Påførte utgifter: Ubegrenset
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Forsikringsvilkår

Dødsfallerstatning ulykke
Forsikringssum: 300 000 kr
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Forsikringsbevis - Forsikringsdetaljer

Viktig informasjon om du skulle få en skade
Forsikringsoversikt

Hvordan melde skade
Når du har fått en skade, er det viktig at du tar
kontakt med oss så snart som mulig. Du kan melde
skaden på europeiske.no eller ringe oss på
+47 214 95 000.
Skader kan meldes 24 timer i døgnet - året rundt.
Vi har lang erfaring i skadebehandling, og vil hjelpe
deg med råd og veiledning når det gjelder
økonomiske og praktiske forhold.
Det er slik vi mener skadeoppgjør skal være.

Frist for å melde inntruffet skade

Kundeombudet, intern klageordning i If
Hvis du er uenig i Ifs avgjørelse i en sak som vedrører din skadesak, kan
du kontakte vårt Kundeombud for å få den vurdert på nytt. Dersom det
er forhold ved forsikringsformidlingen (agenten) du er misfornøyd med,
kan du klage til Kundeombudet. Kundeombudet ser på saken med nye
og upartiske øyne.

Retten til å kreve nemndbehandling

Informasjon om If
If er under tilsyn av Finansinspektionen i Sverige, (Finansinspektionen,
Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00,
finansinspektionen@fi.se). If er under tilsyn av det norske
Forbrukertilsynet hva gjelder markedsføring og reklame som utføres i
Norge.
Ifs ansatte som selger forsikring mottar fast månedslønn, uavhengig av
hvor mange forsikringer som selges. Variabel lønn kan oppnås for en
liten del av lønnen, men fastsettes ikke på bakgrunn av kvantitative
kriterier.

Personopplysninger

Opplysningene vil også kunne benyttes for å treffe beslutninger om
forsikringens innhold og vilkårsutforming, samt i markedsføring.
Personopplysningene kan for de nevnte formål utleveres til
selskap/organisasjoner selskapet samarbeider med, så vel innenfor som
utenfor EØS- og EU-området. Dersom selskapet har opplysningsplikt
overfor offentlig myndighet, vil opplysningene bli overlevert i henhold
til myndighetenes krav. Opplysningene vil også kunne benyttes for å gi
forsikrede informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens
tjenester for øvrig.
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Regulering av forsikringssummene som følge av endring av
folketrygdens grunnbeløp skal skje den dag nytt grunnbeløp er vedtatt.

Opphør av forsikringen
Dersom forsikringen opphører skal forsikringstakeren gi de forsikrede
arbeidstakere melding om dette så snart som mulig, og senest én
måned før forsikringens opphørsdato.

Ved personforsikring gjelder også følgende ved
risikoendringer
Forsikringstakeren skal gi opplysninger om ansatte stasjonert i, eller
som reiser til, politisk urolige områder, slik at selskapet evt. kan
beregne tilleggspris.
Når en arbeidstaker endrer stilling skal forsikringstaker omgående
sende melding til selskapet om dette. Dette gjelder kun dersom de
forsikrede blir nevnt i forsikringsavtalen med fullt navn og
personnummer.
Ved salg av personforsikringer gir If deg en personlig anbefaling som
bygger på en individuell faglig vurdering av hvilke tjenester og
produkter som best oppfyller dine ønsker og behov.

Pantsettelse, overdragelse
Det er ikke anledning til å overdra eller pantsette rettigheter etter
denne forsikringen.

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS)
Når en skade registreres får If automatisk en oversikt over
vedkommende kundes skadehistorikk i alle forsikringsselskap som er
medlem av Finans Norge (FNO). FNO er behandlingsansvarlig for
registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saksnummer,
forsikrings- og skadetyper foruten koder for selskap og skadebehandler.
Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved
registrering av en skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og
registrerte skader slettes etter 10 år. Forsikringstakeren har rett til
innsyn i registeret etter personopplysningslovens § 18 og til å kreve
retting av opplysningene etter § 27.
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Forsikringsvilkår

Forsikrede er gjort kjent med og aksepterer at de personopplysninger
som selskapet innhenter er nødvendige for at det skal kunne
administrere forsikringen, oppfylle sine avtaleforpliktelser og for øvrig
forsikredes ønsker som kunde.

Regulering av forsikringssummene

Sikkerhetsforskrifter

Du kan også rette klager som omhandler forsikringsavtalen til:
Finansklagenemda
Postadresse:
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 145, 0277 Oslo

Etter personopplysningsloven har forsikrede rett til å få innsyn i de
opplysninger selskapet har om seg, og rett til å kreve at selskapet retter
feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Spørsmål om selskapets bruk
av personopplysninger rettes til selskapets personopplysningsansvarlige.

Forsikringsdetaljer

Skade skal meldes til If og/eller Europeiske Reiseforsikring omgående, jf
Forsikringsavtaleloven (FAL) § 4-10 eller § 13-11. Retten til utbetaling
faller bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at
sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner det, jf FAL § 8-5
eller § 18-5.

Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter

Det er knyttet sikkerhetsforskrifter og bestemmelser om risikoendring til dine forsikringer, og kravene knyttet til alle forsikringene virksomheten din har
tegnet fremkommer nedenfor.
Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade, eller avverge at en skade skjer. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke blir overholdt,
kan det føre til at forsikringsutbetalingen reduseres eller faller helt bort.
Tekstene som står her i forsikringsbeviset er en forkortet utgave av sikkerhetsforskriftene som står i forsikringsvilkårene, og det henvises derfor til
vilkårenes kapittel 8 for fullstendig tekst.

Forsikringsoversikt

Sikkerhetsforskrifter - ansvar for å redusere risikoen for skader

Viser sikkerhetsforskriftene til forskrifter gitt av andre, kan disse skaffes på forespørsel.

Identifikasjon
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse
ved handlinger eller unnlatelser fra personer som er nevnt i FAL § 4-11.

If Sikkerhetssenter
If er det eneste forsikringsselskap i Nord-Europa som tilbyr kurs i skadeforebygging på eget sikkerhetssenter.
Instruktørene våre har lang erfaring, og kombinerer praktiske øvelser og teori slik at du lærer å unngå skader i boligen og på arbeidsplassen din.

Sikkerhetsforskrifter

Forsikringsdetaljer

Næring
De handlinger eller unnlatelser som medfører bortfall eller reduksjon av sikredes rett til erstatning medfører tilsvarende bortfall eller reduksjon dersom
de er begått av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer som har særlig
selvstendig stilling menes også personer som utfører arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfører arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige
for. Sikrede identifiseres tilsvarende med sine kontraktsmedhjelperes handlinger eller unnlatelser.

Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og begrense skade/tap. Er en sikkerhetsforskrift overtrådt, kan vårt ansvar
settes ned eller falle bort. Se vilkår pkt. 10.2 og FAL § 4-8.

Sikkerhetsforskrifter reisegods

Sikkerhetsforskrift ansvarsforsikring
Sikrede skal sørge for å oppfylle/følge myndighetenes krav/regler om tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker, herunder beholdere, med brannfarlig
væske og andre kjemikalier.

Sikkerhetsforskrifter

Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder for eiendeler:
• Sikrede skal alltid holde tilsyn med sikredes eiendeler og passe på at ingen gjenstander blir gjenglemt.
• Eiendeler sikrede ikke bærer med seg skal oppbevares på en forsvarlig måte. Oppbevaringsstedet skal alltid lukkes og låses før det forlates.
Nøkler/koder oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være helt lukket og låst.
• Penger, pass, klokker, smykker, perler, edelstener, elektronisk eller optisk utstyr og edelt metall skal ikke etterlates i kjøretøy, campingvogn, båt, telt,
eller i rom som andre enn sikrede og sikredes nære reisefølge har adgang til.
• Sykkel skal være låst når den ikke er i bruk. Når sykkel forlates skal montert tilbehør som lett kan demonteres, for eksempel GPS, sykkelcomputer,
wattmåler o.l. ikke etterlates på sykkelen.
• Sikrede skal ikke sende elektronisk eller optisk utstyr, skjøre gjenstander, bedervelige matvarer, medisiner, penger, pass, klokker, smykker, perler,
edelstener og edelt metall, som innsjekket bagasje.

Sikkerhetsforskrift avbestillingsforsikring
Straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres plikter sikrede å avbestille reise/opphold/leieforhold der denne/dette er kjøpt og forholde seg til
reisearrangørens avbestillingsbestemmelser gjeldende for den aktuelle reisen.

Ansvarsbegrensning ved endring av risiko, jf. FAL 4-7, 13-6 og 13-7
Vårt ansvar kan settes ned ved endring av risiko, blant annet hvis sikrede/forsikrede, uten avtale med oss er utøver av viss sportsaktiviteter, se pkt. 5.5.5
og 5.6.3.7, er utøver av yrke med forhøyet risiko for skade, se pkt.5.6.2.2, deltar i ekspedisjoner og lignende, se pkt. 5.1.2 eller reiser til områder med
forhøyet risiko for krig, terror og lignende, se pkt. 5.1.2.

Andre begrensninger
Kompensasjon for reiseavbrudd/tapte feriedager ytes kun når sykdom/skade har medført sengeleie innen for de første 45 dagene av reisen, se pkt.
5.5.3.11.
Ulykkesforsikringen i ferie- og fritidsforsikringen vil gjelde på reiser i forsikringstiden. Når forsikrede ikke er på reise, vil forsikringen gjelde hele døgnet.
Ulykkesforsikringen i tjenestereiseforsikringen gjelder kun på tjenestereiser i forsikringstiden.
Ansvarsforsikringen gjelder på reiser utenfor sikredes hjemsteds-/undervisningssteds/-arbeidsstedskommune.
Kjæledyrforsikringen gjelder på reiser utenfor Norden.
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Forsikringsvilkår

Vårt ansvar kan også reduseres dersom forsikrede deltar i slagsmål, medvirker eller deltar i en kriminell handling eller er offer for gjengjeldelse i en slik
sammenheng, se pkt. 5.5.5 og 5.6.3.8.

Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter

Tilleggsforsikringer, se pkt. 11
Forsikringsoversikt

Forsikringen kan utvides til å omfatte
• Boksing, judo, karate og annen kampsport
• Dykking dypere enn 40 meter
• Motorsport som utøves i konkurranser
• Basehopping
• Stuntaktiviteter
• Annen ekstremsport
• Høydesyke, ekstremsport og lignende reiser
• Ferie -og fritidsreiser fra offshoreinstallasjoner, skip eller annet fartøy
• Tjenestereiser utover avtalt forsikringstid per reise til områder med forhøyet risiko for krig, terror og politisk uro
• Forsinket bagasje på tjenestereise som er forsinket i mer enn 36 timer

Forsikringsdetaljer
Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår
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Bilag 1

Frivillig Reiseforsikring for medlemmer
uten familie
Antall personer i dette bilaget: 1
Navn

Personnummer

Avvikende avtaleperiode

NILSEN, HELLE RAGNETE FYHN 060795xxxxx
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Stillingsprosent

Type
arbeid

100 %
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