Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Forsikringer gjeldende
fra 2016

Kjære medlem!
Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF)
har forsikret sine medlemmer fra 13 til 75
år med en kollektiv ulykkesforsikring med
spesialtilpasset dekning for idrettsutøvere.
Forsikringen dekkes gjennom medlemskontingenten.
For konkurranseutøvere som er 11 år eller
eldre er det et krav å ha konkurranselisens.
Lisensen inneholder bl.a. konkurranseforsikring
med utvidet forsikringssum og dekning av
operasjon på privat klinikk med inntil kr 40 000.
- Konkurranselisensen er personlig, og faktura
sendes direkte til det enkelte medlem.
Konkurranseutøvere under 11 år, og andre gymnaster som ønsker det, kan også benytte seg av dette
tilbudet, men det er valgfritt.

dekket operasjon ved privat klinikk med kr 40 000.
Trenere er også dekket av en lovpålagt yrkesskadeforsikring.
Trenerlisensen er personlig, men betales av den enkelte
klubb.
Fra og med 2013 har vi innført kollektiv underslagsforsikring iht NIF sine krav for alle våre klubber/
kretser. Les mer om dette på s.3.
For øvrig så finner du mer informasjon på våre
nettsider, www.gymogturn.no

Trenere med gyldig trenerlisens er også omfattet av
forsikringsordningen. Trenere har en egen forsikring
som er lik grunnforsikringen, men i tillegg kan man få

NIF
barneforsikring
- barn under
13 år

Alle barn under 13 år som er
medlem i en klubb tilknyttet
Norges idrettsforbund og
paralympiske komite` (NIF)
er dekket av NIFs ulykkesforsikring. Barn som ikke er
medlem er dekket hvis de deltar
i organisert aktivitet i klubbens
regi. Fra det året man fyller
13 år er medlemmet dekket av
NGTF sin forsikring.

Øistein Leren
Generalsekretær

NGTF medlemsforsikringer
Grunnforsikring
Alle medlemmer, unntatt de
som har konkurranse- eller
trenerlisens, er fra det året de
fyller 13 år og til og med det året
de fyller 75 år dekket av NGTFs
grunnforsikring.

Grunnforsikring
dekker
Forsikringen dekker ulykkesskade og idrettsskade* over
hele verden i inntil 12 mnd ved
lengre utenlandsopphold.
Forsikringen dekker skader
oppstått under:
• Organisert idrettsutøvelse
• Reise direkte til eller fra
organisert idrettsutøvelse
• Opphold på konkurranse/
treningsstedet i forbindelse
med organisert idrettsutøvelse
* Idrettsskade dekkes kun under
organisert idrettsutøvelse
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Med vennlig hilsen

Lisensforsikring for
konkurranseutøvere
Alle konkurranseutøvere over
11 år skal ha NGTFs
konkurranselisens.
Uten lisensen kan ikke
konkurranseutøveren stille i
konkurranser.
Lisensen inneholder en
konkurranseforsikring som har
dobbel forsikringssum sammenlignet med grunnforsikringen.
I tillegg dekker forsikringen
operasjon ved privat klinikk
med inntil kr 40 000.
Barn med gyldig konkurranselisens er til de fyller 13 år i
tillegg dekket av NIFs forsikring.

Lisensforsikring for
trenere
Alle trenere skal ha trenerlisens. Lisensen består av
trenerforsikring som inneholder
ulykkesforsikring (se dekningstabell neste side) og lovpålagt
yrkesskadeforsikring.

Definisjoner
Idrettsskade 		
Akutt skade på legemet som
oppstår plutselig og uforutsett.

på grunnlag av Sosial og
Helsedepartementets invaliditetstabell av 21.april 1997.

Ulykkesskade
Fysisk skade på legemet
forårsaket ved en plutselig fysisk
ytre begivenhet.

Invaliditetserstatning
Erstatningen beregnes ut i fra
din invaliditetsgrad. Et medlem
som blir 40 % medisinsk invalid
vil få 40 % av forsikringssummen,
dvs. 40 % av kr 300 000 som er
lik kr 120 000. En konkurranseutøver vil få dobbelt så mye.

Medisinsk invaliditet
Varig medisinsk invaliditet pga
idretts- eller ulykkesskade.
Graden av invaliditet fastsettes

Progressiv erstatning
Forsikringssummen dobles hvis
man får en invaliditetsgrad på
over 50 %, dvs et medlem kan få
maksimalt kr 600 000 og en
konkurranseutøver kan få kr 1,2 mill.
Medisinske
behandlingsutgifter
Behandlingsutgifter som oppstår
som følge av en ulykke og
som er påløpt innen 2 år fra
skadedagen dekkes.

Grunnforsikring

Konkurranseforsikring

Trenerforsikring

Utbetales ved den forsikredes død

kr 20 000

kr 20 000

kr 20 000

Utbetales til ektefelle/samboer

kr 100 000

kr 100 000

kr 100 000

Utbetales til hvert barn under 20 år
(egne/hjemmeværende)

kr 20 000

kr 20 000

kr 20 000

Skader med inv. grad fra 5 % til og med 50 %

kr 300 000

kr 600 000

kr 300 000

Skader med inv. grad over 50 % til og med
100 % (progressiv erstatning)

kr 600 000

kr 1 200 000

kr 600 000

Medisinsk behandling i inntil 2 år

kr 15 000

kr 15 000

kr 15 000

Tannskader

kr 25 000

kr 25 000

kr 25 000

Operasjon ved privat klinikk

kr 0

kr 40 000

kr 40 000

Egenandel (behandlingsutgifter)

kr 1 000

kr 1 000

kr 1 000

Dekning
Ulykkesdødsfall

Invaliditetserstatning

Behandlingsutgifter

De som har konkurranseforsikring eller trenerforsikring er ikke omfattet av grunnforsikringen.

Melding av
skade

NGTFs kollektive klubb/krets
forsikringer

Barn under 13 år
Skadeskjema fra Gjensidige
benyttes, eller ring 03100.
Meld barneidrettsskaden her.

Ansvarsforsikring

Over 13 år eller har
konkurranselisens:
Skaden meldes NGTF.
Skadeskjema fra Protector
benyttes. Skademeldingsskjema
finner du her.
Kontaktinformasjon:
Norges Gymnastikk- og
Turnforbund, Boks 5000
0840 Oslo
gymogturn@nif.idrett.no

NGTF har en kollektiv ansvarsforsikring som dekker det rettslige
erstatningsansvaret for skade på person eller ting NGTF
sine medlemsforeninger pådrar seg i egenskap av idrettsforbund,
herunder tilsluttede kretser, lag, klubber, arrangører og
foreninger. Maksimal erstatning er kr 10 millioner, og
egenandelen er kr 10 000.

Underslagsforsikring
Iht til NIFs reglement kreves det at alle bankkontoer skal
disponeres av to personer i fellesskap og at alle klubber skal
ha en underslagsforsikring. NGTF har tegnet en kollektiv
forsikring for alle sine klubber/kretser som dekker opp til
kr 250 000 pr.skade, egenandel kr 10 000. Forsikringen dekker
det økonomiske tapet en klubb/krets får pga dokumentfalsk,
underslag, tyveri, bedrageri og utroskap utført av et medlem.
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Medlemmer og foreninger tilknyttet
NGTF er omfattet av følgende forsikringer:

		
		
		

Ulykkesforsikring med utvidete idrettsvilkår for
o Gymnaster
o Konkurranseutøvere
o Trenere
Lovpålagt yrkesskadeforsikring for trenere

Konkurranseutøvere har dobbel forsikringssum på
medisinsk invaliditet sammenlignet med grunndekningen.
I tillegg kan de og trenere kan få dekket operasjon ved
privat klinikk med inntil kr 40 000.

I tillegg har alle foreningene:
Underslagsforsikring iht NIFs regelverk

		

Ansvarsdekning som dekker foreningens rettslige
erstatningsansvar ved skade på person eller ting

layout:helenekjelstruphaug.blogspot.com

Kortversjon
Beskrivelsen av forsikringene i denne brosjyren er ikke
fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det
forsikringsvilkår og forsikringsbevis som legges til grunn.
Forsikringsvilkårene finner på
www.gymogturn.no.

