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Hei!
Nå har vi gjort de endringene i forsikringsavtalen som vi
ble enige om.
På de neste sidene finner du den nye 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.

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

• SIKKERHETSFORSKRIFTER

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.

SE VILKÅRENE SOM GJELDER FOR DEG
1. Gå inn på if.no/vilkar
2. Skriv inn koden 1192295.MB8MPK

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
Kundesenter Bedrift

C1

Telefon: +47 62 51 65 31
E-post: bedrift@if.no
Adresse: Magasinet - Østre Torg , 2317 HAMAR

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

Telefon: 21 49 24 00
www.if.no

If Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: 981 290 666
If Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 5164018102
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
Oslo Idrettslag Skøyteavd
Organisasjonsnummer 940593891

Avtaleperiode:
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Ansvarsforsikring

Forsikringsoversikt

PRIS FOR
AVTALEPERIODEN

DINE FORSIKRINGER

NOK 1 499

Ideelle Organisasjoner
Bedriftsansvar

540

Produktansvar

60

Kriminalitetsforsikring

450

Styreansvar

449

NOK 1 774

Alle medlemmer
Kollektiv ulykke Standard

1 774

Totalt

Forsikringsdetaljer

Personforsikring

NOK 3 273

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.

Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår
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Forsikringsbevis  Forsikringsdetaljer

Ansvarsforsikring

Pris per år NOK 1 500

Endring gjelder fra 08.05.2018

Antall medlemmer: 262 stk.
Omsetning (evt forvaltningskapital): 1 kr
Type organisasjon: Idrettsklubb inkl arrangøransvar, ekskl.
eier av anlegg
Positiv egenkapital: Ja

Revisor anmerkning: Nei
Minst tre års drift: Ja
Tidligere styreansvarsskader: Nei
Kjente forestående emisjoner: Nei

Bedriftsansvar

Forsikringsoversikt

Ideelle Organisasjoner

540

Forsikringssum per skade: 10 000 000 kr
Egenandel per skade: 10 000 kr

Hvor forsikringen gjelder, bedriftsansvar: Norden

Produktansvar

60
Egenandel per skade: 10 000 kr
Hvor forsikringen gjelder: Norden

Kriminalitetsforsikring

450

Forsikringssum per skade: 500 000 kr
Samlet forsikringssum per år: Samme som
forsikringssummen

Forsikringsdetaljer

Forsikringssum per skade: 10 000 000 kr
Samlet forsikringssum per år: Samme som
forsikringssummen

Egenandel per skade: 15 000 kr
Hvor forsikringen gjelder: Norden

Styreansvar

450
Egenandel per skade: 0 kr
Hvor forsikringen gjelder: Norden

Spesielle Egenandeler ‐ Bedriftsansvar (se vilkårenes kapittel 7)
Egenandelen forhøyes til 10 % av skadebeløpet, minimum 20 000 kr, maksimum 150 000 kr, dog aldri lavere enn
eventuelt særskilt avtalt egenandel, ved følgende typer skade
• skade ved vanninntrengning under/etter avdekking av eksisterende bygningskonstruksjoner, f.eks. i forbindelse med
påbyggingsarbeider, taktekking eller skifte av takbelegg
• skade utløst av setninger som følge av grunnarbeider utført om vinteren.

Sikkerhetsforskrifter

Forsikringssum per skade: 1 000 000 kr
Samlet forsikringssum per år: Samme som
forsikringssummen

Forsikringsvilkår
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Forsikringsbevis  Forsikringsdetaljer

Personforsikring

Pris per år NOK 1 834

Endring gjelder fra 08.05.2018

Gruppenavn: Alle medlemmer
Antall personer: 262

Type frivillig aktivitet: NIF klubbforsikring
Invaliditet med progressiv erstatning: Inkludert

Kollektiv ulykke Standard

1 834

Menerstatning ulykke
Forsikringssum: 300 000 kr
Minste invaliditetsgrad: 30 %
Egenandel: 0 kr

Forsikringsoversikt

Alle medlemmer

Dødsfallerstatning ulykke
Forsikringssum: 50 000 kr
Egenandel: 0 kr

Forsikringsdetaljer
Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår
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Forsikringsbevis  Forsikringsdetaljer

Viktig informasjon om du skulle få en 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 if.no, eller ringe oss på 21 49 24 00.
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.

Forsikringsoversikt

Hvordan melde skade

Meld skade på if.no eller telefon
Besøk www.if.no eller ring oss på
telefon 21 49 24 00.
Innsendelse av skademelding per post
If Skadeforsikring
Postboks 240
1326 Lysaker

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.
Kundeombudet ser på saken med nye og upartiske øyne.

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

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.
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.

Avtalenummer:
SP1192295.3.2

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.

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

Utstedt:
8. mai 2018

Regulering av forsikringssummene

Sikkerhetsforskrifter

Personopplysninger

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 på arbeidsplassen din.

Sikkerhetsforskrifter - ansvar
Ansvarsforsikring

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.

Standard bransjebetingelser
Standard bransjebetingelser eller standardkontrakter med ansvarsregulerende bestemmelser skal benyttes uten tillegg/endringer som medfører
utvidelser av sikredes ansvar.

Varme arbeider
Ved varme arbeider gjelder spesielle regler for tilsyn, slokking m.m.

Tank for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier
Tandemhopping/-flygning
Førere ved tandemhopping/-flygning skal ha godkjennelse fra Norsk Luftsportforbund. Sikrede skal påse at passasjer undertegner erklæring om at
aktiviteten skjer på eget ansvar.

Kvalifikasjonskrav for instruktører
Aktiviteter skal være lagt opp og ledes av kvalifiserte personer.

Gass

Sikkerhetsforskrifter

Ved oppbevaring av brannfarlig væske m.m skal tankene kontrolleres jevnlig. Overgrunnstanker skal sikres med forsvarlig oppsamlingskum.

Ved montering og vedlikehold av forsyningsanlegg og fordelingsanlegg for gass gjelder spesielle regler utarbeidet av gitt av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap.

Kriminalitetsforsikring
Regnskapsførsel og internkontroll
Virksomheten skal ha retningslinjer for regnskapsførsel som sikrer god regnskapsskikk og rutiner for en forsvarlig internkontroll.

Tilgangskontroll og autorisasjon
Virksomheten skal ha retningslinjer som krever at ansatte til enhver tid har aktivert skjermsparer med passord på egen pc, samt som pålegger de
ansatte å låse maskinen hver gang de forlater den.

Forsikringsvilkår
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Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter

Transportansvar
Særbestemmelser for Speditør- og Godsansvar
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder følgende bestemmelser i tillegg til de øvrige bestemmelser i vilkårene.
Farlig gods skal transporteres/ lagres i samsvar med Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods av 30. september 1957 (ADRavtalen).
Sikrede er forpliktet til å
• følge lover, regler og forskrifter samt instrukser og bruksanvisninger for å forebygge eller begrense tap eller skade

Forsikringsoversikt

Sikkerhetsforskrifter - transport og marine

Dersom sikrede opptrer som transportør skal han videre påse:
• at kjøretøyet, når det er parkert av andre årsaker enn lasting og lossing, er låst eller er under oppsikt av sjåfør eller dennes stedfortreder, eller
• at kjøretøyet er parkert på bevoktet område, eller
• at det utvises tilbørlig forsiktighet og aktsomhet for å forhindre tyveri av kjøretøyet og/ eller lasten.

Forsikringsdetaljer
Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår
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