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FORSIKRINGSOVERSIKT
Forsikringsnummer 85227819
Kundenummer 60871246912
Gjelder fra 18.04.2020
Hovedforfall 18.04
Betalingsterminer 18.04
Utstedt 20.04.2020

Endring

Gjensidige Forsikring ASA, Tårnvegen 55, 2380 Brumunddal
Telefon 915 03100 

  

Næringslivsforsikring 2020 (kr)

Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb - Medlemmer
Ny i forhold til tidligere avtale

1 151

- Ulykke invaliditet 969

- Ulykke død 182

Ansvarsforsikring
Endret i forhold til tidligere avtale

1 261

Rettshjelpsforsikring
Ny i forhold til tidligere avtale

811

Ansvar for styre
Endret i forhold til tidligere avtale

1 365

Kriminalitet
Endret i forhold til tidligere avtale

543

Pris etter rabatter 5 131

Rabatt for 2020 for Gjensidiges lag- og klubbfors. utgjør kr 6 049.
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Klagemuligheter
Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte
- Gjensidiges Kundeombud
- Finansklagenemnda

Dugnad, Organisasjoner,
Korps/klubb

Dugnad, Organisasjoner,
Korps/klubb

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER  85227819 UTSTEDT  20.04.2020

Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb Ny forsikring gjelder fra 18.04.2020

Hvem er forsikret Forsikringssum Egenandel

Medlemmer

Fordeling:
- Lag-/klubbmedlem: 324 personer

G=Folketrygdens grunnbeløp, for tiden kr 99.858

Erstatningene kan være avhengig av forsikringssum, alder, lønn, sivilstand
og invaliditets- og uføregrad, se Erstatningsregler. 

Forsikringen dekker
Ulykke invaliditet 1 000 000  
Engangsutbetaling til forsikrede ved varig   
medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade   
Behandlingsutgifter Maks 50 000 500 
Lag/Klubb/Korps   
Varig medisinsk invaliditet under  10 % dekkes ikke   
Opphørsalder 75 år   

Ulykke død 200 000  
Engangsutbetaling ved død som følge av   
ulykkesskade   
Lag/Klubb/Korps   
Opphørsalder 75 år   
Følgende begunstigelsesrekkefølge gjelder:   
 1. Ektefelle   
 2. Arvinger etter lov eller testament   
Navngitt begunstiget kan oppnevnes   

Rabatt for Gjensidiges lag- og klubbfors. - kr 5 346

Pris etter rabatter kr 1 151

Informasjonsplikt
Både forsikringstakeren og Gjensidige har informasjonsplikt overfor de forsikrede.

Forsikringstakeren skal 
- formidle meldinger mellom de forsikrede og Gjensidige
- dele ut forsikringsbevis med vilkår til de forsikrede

Ansvar for feil og forsømmelser
Dersom forsikringstaker forsømmer sine plikter iht. denne avtalen, kan dette medføre erstatningsansvar overfor Gjensidige.

Medlemsbetingelser
Forsikringstakeren skal 
- melde fra når antall forsikrede i forsikringstiden endres med 10 % eller mer, eller antall personer endres med 10 eller mer
- melde fra når forsikrede endrer aktivitet
- føre register over de forsikrede. Registeret må inneholde de nødvendige opplysninger for å kunne fastslå forsikringsdekningen.

Forsikringen gjelder så lenge den er betalt, men ikke lenger enn til avtalt opphørsalder.

Betaling
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Forsikringstakeren betaler forsikringen forskuddsvis for samtlige forsikrede under ett.

Frist for å melde skade
For ulykkesforsikring skal skade/krav meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede/den som har rett til erstatningen fikk kunnskap 
om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort.

Disposisjonsrett
Forsikringskravet kan ikke overdras, pantsettes eller på annen måte stilles som sikkerhet for gjeld.



Dugnad, Organisasjoner,
Korps/klubb

Dugnad, Organisasjoner,
Korps/klubb

Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb
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N
yheter og endringer

Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
enerelle vilkår

E
rstatningsregler

Dekkes Dekkes ikke

Ulykke invaliditet

Hvem forsikringen
omfatter

De personer som er angitt i forsikringsbeviset.

Hvor gjelder
forsikringen?

- Møter, turer, leire, stevner, reiser o.l. i
troppens / korpsets / klubbens regi, og på
direkte reise til og fra.

- Ved organisert frivillig ulønnet arbeid utført av
ledere, trenere, oppmenn og andre som
arbeider for troppen/korpset/ klubben

Hva dekkes/dekkes
ikke?

Varig medisinsk invaliditet som følge av
ulykkesskade.

Med medisinsk invaliditet menes varig fysisk
og/eller psykisk funksjonsnedsettelse.
Invaliditeten fastsettes uten hensyn til yrke,
nedsatt evne til inntektsgivende arbeid,
fritidsinteresser og lignende.

Med ulykkesskade menes skade på kroppen
forårsaket av en plutselig og utforutsett ytre
fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som inntreffer i
forsikringstiden.

I tillegg dekkes plutselige og uforutsette skader
som skyldes:
- fall som ikke er forårsaket av sykdom
- vridningsskader av kne og ankel
- Brudd (fraktur) i skulder, arm, håndledd,

lårbein, leggbein, skinnlegg, ankel eller
hælbein, som følge av hard og/eller feil
landing etter hopp

Behandlingsutgifter inntil kr 50 000 erstattes
etter en erstatningsmessig ulykkesskade når
forsikrede er medlem av norsk folketrygd.
Behandlingsutgifter utbetales i inntil 2 år fra
skadedagen.
Nødvendige utgifter til
- lege med driftstilskudd, tannlege, kiropraktor

og behandling på sykehus
- fysikalsk- og alternativ behandling foreskrevet

av lege
- forbindingssaker, medisiner og proteser

foreskrevet av lege eller tannlege
- rimelige og nødvendige reiseutgifter mellom

hjemstedet og behandlingsstedet

Etter avtale med Gjensidige erstattes
nødvendige utgifter til rehabilitering/
opptreningssenter foreskrevet av lege, men ikke
utgifter til behandling og opphold i private
sykehus eller poliklinikker.

Forutsetningene for erstatning  se i
Erstatningsregler.

- Skade ved deltakelse i slagsmål eller
forbrytelser

- Følgende sport og fritidsaktiviteter:
- boksing
- sportsdykking
- fallskjermhopping, basehopping, hanggliding,

paragliding, ballongferd eller flyvning med
mikrolette eller ultralette fly o.l.

- ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland
og i Himalaya

- Selvmord eller forsøk på selvmord. Likevel
dekkes selvmord dersom kravstilleren kan
sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt
sinnsforvirring med ytre årsak  og ikke en
sinnslidelse.

- Ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge
- Krig, se i Fellesdekninger / Generelle vilkår
- Atomvåpen og radioaktiv stråling, se i

Fellesdekninger / Generelle vilkår, for
sumbegrensning pr skadehendelse

- Militærtjeneste, se i Fellesdekninger / Generelle
vilkår

- Skade som anses å skrive seg fra annen
sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon

- Psykiske skader alene, f.eks. sjokk, uten at det
samtidig er oppstått en skade på kroppen.
Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er
oppstått en fysisk skade som medfører varig og
erstatningsmessig medisinsk invaliditet.

- Følgende sykdommer, diagnoser, tilstander eller
skader selv om ulykke kan påvises som årsak:
1. Muskel/skjelettilstander:
- myalgier og andre uspesifikke

smertetilstander
- tendinitter, tendinoser og impingement
- frozen shoulder
- prolaps i hele ryggsøylen
- lumbago
- nerverotaffeksjon med utstråling til armer eller

bein (isjias) eller annen nerveavklemming
- spondylolyse/spondylolisthese, spondylose

og osteochendrose
2. Hjerte-/karsykdommer
3. Utmattelsessyndromer

- Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom
bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks.
insektstikk/bitt, alle former for hepatitt og
sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon.



Dugnad, Organisasjoner,
Korps/klubb

Dugnad, Organisasjoner,
Korps/klubb

Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb
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Dekkes Dekkes ikke

- Skade som skyldes medisinske komplikasjoner
ved undersøkelse eller behandling utført av
autorisert eller uautorisert helsepersonell.

- Tannskader som følge av tygging.
- Tannskade gir ikke rett til invaliditetserstatning.
- Utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem

e.l. i forbindelse med behandling.

Ulykke død

Hvem forsikringen
omfatter

De personer som er angitt i forsikringsbeviset.

Hvor gjelder
forsikringen?

- Møter, turer, leire, stevner, reiser o.l. i
troppens / korpsets / klubbens regi, og på
direkte reise til og fra.

- Ved organisert frivillig ulønnet arbeid utført av
ledere, trenere, oppmenn og andre som
arbeider for troppen/korpset/klubben

Hva dekkes/dekkes
ikke?

Dødsfall som følge av ulykkesskade.

Med ulykkesskade menes skade på kroppen
forårsaket av en plutselig og utforutsett ytre
fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i
forsikringstiden.

I tillegg dekkes plutselige og uforutsette skader
som skyldes:
- fall som ikke er forårsaket av sykdom

Forutsetningene for erstatning  se i
Erstatningsregler.

- Skade ved deltakelse i slagsmål eller
forbrytelser

- Følgende sport og fritidsaktiviteter:
- boksing
- sportsdykking
- fallskjermhopping, basehopping, hanggliding,

paragliding, ballongferd eller flyvning med
mikrolette eller ultralette fly o.l.

- ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland
og i Himalaya

- Selvmord eller forsøk på selvmord. Likevel
dekkes selvmord dersom kravstilleren kan
sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt
sinnsforvirring med ytre årsak  og ikke en
sinnslidelse.

- Ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge
- Krig, se i Fellesdekninger / Generelle vilkår
- Atomvåpen og radioaktiv stråling, se i

Fellesdekninger / Generelle vilkår, for
sumbegrensning pr skadehendelse

- Militærtjeneste, se i Fellesdekninger / Generelle
vilkår

- Skade som anses å skrive seg fra annen
sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon

- Hjerte-/karsykdommer selv om en ulykkesskade
kan påvises som årsak.

- Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom
bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks.
insektstikk/bitt, alle former for hepatitt og
sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon.

- Skade som skyldes medisinske komplikasjoner
ved undersøkelse eller behandling utført av
autorisert eller uautorisert helsepersonell.
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Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
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E
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Frist for å melde skade
Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at
forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de
forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle
bort.

Klagemuligheter
Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte
- Gjensidiges Kundeombud
- Finansklagenemnda

Ansvarsforsikring Ansvarsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER  85227819 UTSTEDT  20.04.2020

Ansvarsforsikring Endret forsikring gjelder fra 18.04.2020

Forsikret virksomhet Forsikringssum Egenandel

- Sports- og idrettslag

Forsikringen dekker
Bedriftsansvar 10 000 000 10 000 
Produktansvar 10 000 000 10 000 

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skader - se til slutt i forsikringsbeviset
Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8 og § 4-11.
Sikrede er foretaket nevnt i forsikringsbeviset, personer eller organer som kan forplikte foretaket, personer som utfører arbeid
av ledende art, arbeidsledere eller andre som har en særlig selvstendig stilling innen foretaket.

Rabatt for Gjensidiges lag- og klubbfors. - kr 223

Pris etter rabatter kr 1 261



Ansvarsforsikring Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring
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Dekkes Dekkes ikke

BEDRIFTSANSVAR

Hvem forsikringen
gjelder for (sikrede)

Foretak/enhet som er nevnt i
forsikringsbeviset

Hvor forsikringen
gjelder

I Norden og i de avtalte geografiske områder
som fremgår av forsikringsbeviset

Hvilket ansvar dekkes Erstatningsansvar for skade på
tredjemanns person eller ting når:
- skaden er skjedd under utøvelse av den

virksomhet som er angitt i
forsikringsbeviset,

- sikrede er erstatningsansvarlig i henhold til
gjeldene rett,

- skaden er konstatert i forsikringstiden.

Utover dette dekkes også:
Huseier- og byggherreansvar
Erstatningsansvar som eier/bruker
- av fast eiendom som benyttes i den angitte

virksomhet,
- av fast eiendom som benyttes i den angitte

virksomhet når det utføres rehabilitering,
ombygging av eksisterende bygningskropp
eller vedlikehold av bygningens ledninger i
grunnen.

Erstatningsansvar for forurensning
når årsaken til forurensningen er plutselig og
uforutsett.
Erstatningsansvar for tilkomstarbeider
Foreligger det dekningsmessig skade etter
forsikringsvilkårene og et rettslig
erstatningsansvar for sikrede for følgeskader
ut over skade på eget arbeid, erstattes
kostnadene ved tilkomstarbeider gjennom
andres arbeid som er nødvendig for å få
reparert følgeskaden. Tilkomst gjennom eget
arbeid eller omgjøring av eget mangelfullt
arbeid er ikke dekket.
Erstatningsansvar for motorvogn
i egenskap av eier, fører eller bruker av
motorvogn med eget fremdrifts-
maskineri når motorvognen ikke er bygd for
større fart enn 10 km/t og er vanskelig å
endre til større kjørefart, jf. forskrift
1961-04-14-3000

For lag og klubb:
Blir et medlem skadet, ansees
vedkommende som tredjemann i forhold til
ansvarsforsikringen.

- Kontraktsansvar
- Erstatningsansvar for skade på ting sikrede

- bruker, leier, låner eller har i kommisjon/salg
- har tatt hånd om for transport/flytting
- har til forvaring, oppbevaring, lagring, hvis ikke

dette er avtalt under "Dekkes"
- Erstatningsansvar for skade på ting som tilhører

sikredes familie
- Erstatningsansvar ved forurensning når årsaken til

forurensningen ikke er plutselig og uforutsett
- Erstatningsansvar i egenskap av eier, fører,

bruker av arbeidsmaskin med eget
framdriftsmaskineri, når skaden har sin årsak i feil
manøvrering av arbeidsmaskinen. Forsikringen
dekker heller ikke ansvar ved innleid bruk/tjeneste
av nevnte innretninger

- Erstatingsansvar i egenskap av eier, fører, bruker
eller driver av motorvogn, seilbåt, motorbåt,
fartøy, fly eller luftfartøy. Forsikringen dekker
heller ikke ansvar ved innleid bruk/tjeneste av
nevnte innretninger

- Erstatningsansvar i egenskap av byggherre ved
nybygg eller tilbygg, hvis ikke dette er avtalt under
"Dekkes"

- Erstatningsansvar for kontraktsmedhjelper når
kontraktsmedhjelperen utøver annen virksomhet
enn den sikrede er dekket for i henhold til
virksomhetsbeskrivelsen i forsikringsbeviset

- Erstatningsansvar for kontraktsmedhjelper utover
det som forsikringstaker selv vil være
erstatningsansvarlig og kontraktsrettslig ansvarlig
for

- Erstatningsansvar for arbeider på eller om bord i
skip og båter i næring, hvis ikke dette er avtalt
under "Dekkes"

- Erstatningsansvar for skade oppstått ved
gravings-, sprengings-, spuntings-, pelings- og
rivingsarbeider, hvis ikke dette er avtalt under
"Dekkes"

- Erstatningsansvar ved bruk av
sprøytesmalingsutstyr i friluft/utendørs, hvis ikke
dette er avtalt under "Dekkes"

- Erstatningsansvar for indirekte tap i forbindelse
med tjenesteyting eller leveranse til
offshore/petroleumsvirksomhet

- Erstatningsansvar i henhold til lov om yrkesskade
- Erstatningsansvar som kan kreves behandlet

under lov om Norsk Pasientskadeerstatning.
Skader som oppstår under behandling som skulle
vært utført av helsepersonell omfattes heller ikke
av ansvarsforsikringen



Ansvarsforsikring Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring
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N
yheter og endringer

Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
enerelle vilkår

E
rstatningsregler

Dekkes Dekkes ikke

- Erstatningsansvar som relaterer seg til asbest
- Ansvar relatert til egne bøter, dagbøter,

straffebøter, overtredelsesgebyr, punitive
damages, exemplary damages og lignende

- Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg i
henhold til skadeserstatningsloven § 3-5
(oppreising) og
§ 3-6 (erstatning for ærekrenking og krenking av
privatlivets fred)

- Erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven
§ 1-6 (ansvar for skade voldt ved korrupsjon)

- Erstatningsansvar som følge av dambrudd
- Erstatningsansvar for skade på ting når disse

ligger nærmere arbeidsstedet for grunnarbeider
enn 5 meter.
5 meters grensen gjelder ikke ved graving.

- Erstatningsansvar ved elektromagnetisk
påvirkning

- Forsikringen dekker ikke ansvar etter lov
19.06.2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold (Naturmangfoldloven)

- Erstatningsansvar for skade under utøvelse av
taktekking på tidligere tekkede tak



Ansvarsforsikring Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring
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Dekkes Dekkes ikke

PRODUKTANSVAR

Hvem forsikringen
gjelder for (sikrede)

Foretak/enhet som er nevnt i forsikringsbeviset

Hvor forsikringen
gjelder

I Norden og i de avtalte geografiske områder
som fremgår av forsikringsbeviset.
Gjensidige dekker i tillegg skader som skyldes
produkter som er videresolgt utenfor de
områder som er avtalt, når sikrede ikke visste
eller burde vite dette

Erstatningsansvar for skade på tredjemanns
person og ting når:
- produktet er produsert eller satt i omsetning

av sikrede i egenskap av den virksomhet
angitt i forsikringsbeviset

- skaden er forårsaket av sikkerhetsmangler
eller skadevoldende egenskaper ved
produktet

- sikrede er erstatningsansvarlig i henhold til
gjeldene rett,

- skaden er konstatert i forsikringstiden

Utover dette dekkes også:
Ansvar for forurensning
når årsaken til forurensningen er plutselig og
uforutsett

Hvilke ansvar dekkes - Kontraktsansvar
- Erstatningsansvar for skade på ting som tilhører

sikredes familie
- Erstatningsansvar etter produktansvarsloven kap

3. (legemiddelansvar)
- Erstatningsansvar som kan kreves behandlet

under lov om Norsk Pasientskadeerstatning.
Skader som oppstår under behandling som skulle
vært utført av helsepersonell omfattes heller ikke
av ansvarsforsikringen

- Erstatningsansvar ved forurensning når årsaken til
forurensningen ikke er plutselig og uforutsett

- Ansvar relatert til egne bøter, dagbøter,
straffebøter, overtredelsesgebyr, punitive
damages, exemplary damages og lignende

- Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg i
henhold til skadeserstatningsloven § 3-5
(oppreising) og
§ 3-6 (erstatning for ærekrenking og krenking av
privatlivets fred)

- Erstatningsansvar som relaterer seg til asbest
- Erstatningsansvar som følge av omsetning av

produkter som knytter seg til luftfartøy og
flysikkerhet

- Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg som
følge av produksjon og omsetning av
tobakksprodukter/e-sigaretter

- Erstatningsansvar for indirekte tap i forbindelse
med tjenesteyting og leveranse til
offshore/petroleumsvirksomhet

- Erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven
§ 1-6 (ansvar for skade voldt ved korrupsjon)

- Erstatningsansvar forårsaket av elektromagnetisk
påvirkning

- Forsikringen dekker ikke ansvar etter lov
19.06.2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold (Naturmangfoldloven)
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N
yheter og endringer

Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
enerelle vilkår

E
rstatningsregler

Frist for å melde skade
Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at
forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de
forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle
bort.

Klagemuligheter
Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte
- Gjensidiges Kundeombud
- Finansklagenemnda

Rettshjelpsforsikring Rettshjelpsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER  85227819 UTSTEDT  20.04.2020

Rettshjelpsforsikring Ny forsikring gjelder fra 18.04.2020

Forsikret virksomhet Forsikringssum Egenandel

- Sports- og idrettslag

Forsikringen dekker
Rettshjelp 100 000 Se del 2

Rabatt for Gjensidiges lag- og klubbfors. - kr 143

Pris etter rabatter kr 811
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N
yheter og endringer

Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
enerelle vilkår

E
rstatningsregler

Frist for å melde skade
Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at
forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de
forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle
bort.

Klagemuligheter
Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte
- Gjensidiges Kundeombud
- Finansklagenemnda

Ansvar for styre Ansvar for styre

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER  85227819 UTSTEDT  20.04.2020

Ansvar for styre Endret forsikring gjelder fra 18.04.2020

Forsikret virksomhet Forsikringssum Egenandel

- Sports- og idrettslag
- Driftsinntekter   kr 0

Forsikringen dekker
Styre- og ledelsesansvar 10 000 000  

Rabatt for Gjensidiges lag- og klubbfors. - kr 241

Pris etter rabatter kr 1 365



Ansvar for styre Ansvar for styre

Ansvar for styre
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Dekkes Dekkes ikke

Styre og ledelsesansvarsforsikring

Hvem forsikringen
gjelder for (sikrede)

I det foretaket som er nevnt i forsikringsbeviset
dekkes nåværende, tidligere og fremtidige;

- styremedlemmer og varamedlemmer
- daglig leder/administrerende direktør
- medlem av konsernledelsen
- ansatte som kan pådra seg et selvstendig

ledelsesansvar
- medlem av bedriftsforsamling

I de tilfeller der sikrede dør, utvides sikrede til å
omfatte sikredes dødsbo

Styre eller ledelsesansvar knyttet til selskap
registrert utenfor Norge

Hvor forsikringen
gjelder

I hele verden Krav og søksmål som anlegges i USA/Canada
og/eller etter amerikanske rettsregler.

Hvilket ansvar dekkes Erstatningsansvar for skade på tredjemanns
person, ting eller formuesskade når:
- den enkelte sikrede er personlig

erstatningsansvarlig i henhold til gjeldene rett,
- skaden/tapet er skjedd i egenskap av

styre-/varamedlem-/daglig leder-/medlem av
konsernledelsen, ansatt i ledende stilling,
bedriftsforsamling i den virksomhet som angitt i
forsikringsbeviset,

- skriftlig erstatningskrav blir fremsatt mot sikrede
eller Gjensidige i forsikringsperioden (claims
made prinsippet)

Forsikringen dekker også krav som fremsettes
mot sikrede inntil 3 år etter at forsikringen har
opphørt, hvis kravet er begrunnet i handlinger
eller unnlatelser i Gjensidiges
forsikringsperiode.
Denne utvidelsen gjelder ikke dersom forsikring
tegnes i et annet selskap etter forsikringens
opphør i Gjensidige.

Når et tap eller skade omfattes av forsikringen,
dekkes også nødvendige og rimelige utgifter til
kommunikasjonsrådgivning og psykologisk
behandling, når tjenesteleverandør og utgifter er
godkjent av Gjensidige. Slike utgifter er
begrenset til 10 % av forsikringssummen.

- Erstatningsansvar som følge av tap i sikredes
egen formue

- Erstatningsansvar overfor enkeltaksjonærer
eller aksjonærgrupper som direkte eller
indirekte har mer enn 50 % eierandel i det
selskapet forsikringen gjelder for,

- Erstatningsansvar som helt eller delvis er
begrunnet i at sikrede eller dennes familie har
mottatt en urettmessig vinning

- Ansvar relatert til egne bøter, dagbøter,
straffebøter, overtredelsesgebyr, punitive
damages, exemplary damages og lignende

- Erstatningsansvar som skyldes straffbare
handlinger

- Erstatningsansvar etter
skadeserstatningsloven
§ 1-6 (ansvar for skade voldt ved korrupsjon)

- Erstatningsansvar ved forurensning når
årsaken til forurensningen ikke er plutselig og
uforutsett

- Erstatningsansvar som relaterer seg til asbest
- Erstatningsansvar i henhold til lov om

yrkesskade
- Erstatningsansvar for tap som inntreffer som

følge av fusjon, fisjon eller endret selskapsform
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N
yheter og endringer

Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
enerelle vilkår

E
rstatningsregler

Frist for å melde skade
Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at
forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de
forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle
bort.

Klagemuligheter
Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte
- Gjensidiges Kundeombud
- Finansklagenemnda

Kriminalitet Kriminalitet

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSNUMMER  85227819 UTSTEDT  20.04.2020

Kriminalitet Endret forsikring gjelder fra 18.04.2020

Forsikret virksomhet Forsikringssum Egenandel

- Sports- og idrettslag

Forsikringen dekker
Formuestap påført sikrede 2 000 000 10 000 

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skader - se til slutt i forsikringsbeviset
Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8 og § 4-11.
Sikrede er foretaket nevnt i forsikringsbeviset, personer eller organer som kan forplikte foretaket, personer som utfører arbeid
av ledende art, arbeidsledere eller andre som har en særlig selvstendig stilling innen foretaket.

Rabatt for Gjensidiges lag- og klubbfors. - kr 96

Pris etter rabatter kr 543



Kriminalitet Kriminalitet

Kriminalitet
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Dekkes Dekkes ikke

KRIMINALITETSFORSIKRING

Hvem forsikringen
gjelder for (sikrede)

Foretak/Enhet som er nevnt i forsikringsbeviset

Hvor forsikringen
gjelder

I Norden

Hva forsikringen
dekker

Formuestap påført sikrede
Sikredes økonomisk tap som konstateres i
forsikringstiden og som har oppstått som følge
av
- at arbeidstakere, vikarer, agenter,

kommisjonærer eller oppdragstakere
- medlemmer i styret, tillitsvalgte eller

medlemmer med fullmakt til å håndtere midler
eller som utfører oppdrag

- har begått underslag, tyveri, bedrageri,
utroskap eller dokumentfalsk i henhold til
straffeloven av 20. mai 2005 nr.28 og/eller

- begått handling etter straffeloven 20. mai
2005 nr.28 §§ 387, 388, og 389 (korrupsjon)
når handlingen også kunne vært omfattet av
straffebestemmelsene knyttet til underslag,
tyveri, bedrageri, utroskap eller
dokumentfalsk

- Erstatningsansvar overfor tredjemann
- Tap som følge av minsket eller bortfalt

produksjon eller omsetning
- Tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres

som forutsatt
- Tapt fortjeneste
- Økonomisk tap som skyldes straffbare

handlinger som er begått etter at sikrede
oppdaget forsikringstilfellet, med mindre sikrede
godtgjør at tapet ikke kunne forhindres

- Økonomisk tap hvor lagervurdering eller
resultatberegning er eneste bevis på det faktiske
oppståtte tapet eller deler av det
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N
yheter og endringer

Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
enerelle vilkår

E
rstatningsregler

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede/bedriften må gjøre for å forebygge skade

Disse forskriftene gjelder for din bedrift. Hvis de ikke følges, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf. forsikringsavtaleloven
§ 4-8 og § 4-11

Gjelder for forsikringene: Ansvarsforsikring

Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider.

1.Definisjon  
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre 
til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr. 

2.Hvor sikkerhetsforskriften gjelder
Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko. 
Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen 
virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.  

3.Avtale med ekstern håndverker/entreprenør
Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at sikkerhetsforskriftens krav inngår i 
skriftlig avtale eller kontrakt med denne. 

4.Sikkerhetskrav  
4.1 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert 
før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på www.fgsikring.no.  
4.2 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.
4.3 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.
4.4 Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett 
håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.
4.5 Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er 
avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav.
4.6 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller 
samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land. 

5.I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak
5.1 Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak.
5.2 Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt 5.1 skal brennbar isolasjon være beskyttet 
med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til 
parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og lignende som består av brennbare materialer.
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N
yheter og endringer

Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
enerelle vilkår

E
rstatningsregler

- Næringsdrivende: dekker tvist i egenskap av den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset - i Norden

Dekkes Dekkes ikke

Hvilke
utgifter?

Når sikrede er part i tvist, dekkes:
- Rimelige og nødvendige utgifter

til advokat
- Rettsgebyr
- Utgifter til sakkyndige oppnevnt

av retten
- Utgifter til sakkyndige som ikke er

oppnevnt av retten, begrenset til
40 % av forsikringssum eller
økonomisk interesse

- Utgifter til vitner ved
hovedforhandling og bevisopptak

- I jordskiftesaker dekkes
kostnader etter Jordskifteloven §
7-1 med unntak av bokstav c) og
d)

- Tilkjente saksomkostninger når
sikrede kan sannsynliggjøre at
motparten har manglende
betalingsevne

- Rettsgebyr i ankeinstans. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av
andre rettsmidler

- Idømte sakskostnader enten de har hjemmel i lov eller avtale
- Utgifter pådratt før tvist er oppstått
- Tilkjente omkostninger fra tidligere rettsinstans(er) hvis saken etter en anke

løses ved et forlik der du skal dekke egne omkostninger

Hvilke
tvister?

- Tvist som er oppstått når
forsikringen er i kraft, med mindre
tvisten er unntatt i kolonnen til
høyre

For landbruksvirksomhet gjelder
i tillegg:
- Tvist knyttet til annen

risikomessig og økonomisk
underordnet produksjon/
virksomhet enn angitt i
forsikringsbeviset når samlet årlig
brutto omsetning ikke overstiger
kr 50 000

- Tvist knyttet til småkraftverk på
landbrukseiendommen når
sikrede har næringsforsikring på
dette i Gjensidige

- Tvist som gjelder skatte- og
avgiftssaker

- Tvist som har sammenheng med
forhold til arbeidstakere eller
vikarer

- Tvist som gjelder patent- eller
andre immaterielle rettigheter

- Dersom det er tre eller flere
parter på sikredes side i en tvist,
er forsikringssummen utvidet til kr
250 000,- Tvisten er begrenset til
den antatte økonomiske verdi av
sikredes interesse. I oppgjøret
trekkes bare en egenandel og
Gjensidige dekker bare de parter
som er forsikret i Gjensidige.

- Straffesak eller tvist som har utspring i ulovlig handling fra sikredes side
- Tvister som har sammenheng med ærekrenkelse, (nett)sjikane,

trakassering, fornærmelse og saker om erstatningsplikt etter
skadeerstatningsloven § 3-3, § 3-5 og 3-6

- Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede - eller som
benyttes i den angitte virksomhet

- Tvist som gjelder tvangsfullbyrdelse av krav etter lov om tvangsfullbyrdelse
- Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling,

samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse, underholdningsbidrag,
bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av
samboende, oppløsning av husstandfellesskap, og felleseie- og
dødsboskifter

- Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt,
gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling
dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner

- Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet
over annen eiendom

- Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved
søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til
søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling, unntatt fra
dekning. Tvist som gjelder overtredelsesgebyr etter personopplyningsloven
er dekket.

- Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige
- Tvist i egenskap av eier, fører eller bruker av motorvogn, annen

arbeidsmaskin eller båt som ikke er forsikret i Gjensidige
- Tvist som har sammenheng med forhold til arbeidstakere, vikarer, personer

som er arbeidstaker i annen virksomhet, men som utfører oppdrag for
sikrede, agenter og kommisjonærer (hvis ikke dette er avtalt under Dekkes)

- Tvist som gjelder skatte- og avgiftssaker (hvis ikke dette er avtalt under
Dekkes)

- Tvist som gjelder patent- eller andre immaterielle rettigheter (hvis ikke dette
er avtalt under Dekkes)

- Rettshjelputgifter knyttet til annen virksomhet enn den som er nevnt i
forsikringsbeviset (hvis ikke dette er avtalt under Dekkes)

- Tvist hvor utgiftene dekkes under sikredes egen ansvarsforsikring
- Tvist mellom mor/datter selskaper
- Tvist mellom virksomheten og virksomhetens eiere
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- Rettshjelpsutgifter når tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden
- Tvister der sikredes krav er foreldet
- Tvister der sikrede ikke har rettslig interesse
- Tvist med Gjensidige som følge av at det er gitt avslag på

rettshjelpsdekning
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N
yheter og endringer

Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
enerelle vilkår

E
rstatningsregler

Hva er en tvist?
- Tvist foreligger når et fremsatt krav er bestridt, helt eller 

delvis - muntlig eller skriftlig. 
- Spørsmål om det er en eller flere tvister avgjøres etter en 

helhetsvurdering. I vurderingen av om det er en tvist 
vektlegges blant annet følgende;
- om kravene har samme årsak eller gjelder samme 

underliggende faktum
- om det er nær sammenheng mellom kravene
- om kravene gjelder samme gjenstand, kontrakt eller tap  

Hvilke domstoler tvisten må høre inn under 
- Tvisten må høre inn under meklingsinstitusjoner med 

begrenset domstolsmyndighet dl § 1,2 ledd eller de 
alminnelige domstoler, dl § 1,1 ledd. Dersom saken føres 
for særdomstol, jf. dl § 2, men kunne vært ført for de 
alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter. 
Jordskifteretten likestilles under rettshjelpsvilkårene med 
de alminnelige domstoler.  

Melding av rettshjelpssaker 
- Forespørsel skal snarest meldes til selskapet og senest 

ett år etter at advokat ble kontaktet
- Dersom advokat benyttes under offentlig 

forvaltningsbehandling, regnes fristen for melding til 
selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige 
klagebehandlingen er fullt utnyttet

- Der det er flere parter på samme side, skal det sendes en 
samlet oversikt over alle parter og hvor de er forsikret.   

Rimelige og nødvendige utgifter 
- Tvisteloven §§ 6-13, 10-5 og kapittel 20, Regler for god 

advokatskikk og Advokatforeningens salærveiledning, er 
retningsgivende for hva som er rimelige og nødvendige 
utgifter.

- Er det flere parter på samme side med likeartede 
interesser, kan Gjensidige kreve at disse benytter samme 
juridiske og tekniske bistand   forutsatt at de er forsikret i 
samme selskap. 

Opplysninger Gjensidige har behov for 
- Ved krav om oppgjør har Gjensidige samme rett som 

sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har 
beregnet sitt salær, dvs. oppdragsbekreftelse, timeliste, 
spesifisert salæroppgave, og Gjensidige skal ha 
dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om 
utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske 
Advokatforening. 

Forsikringssum og egenandel 
- Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til den 

forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset. 
- Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til 

den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i 
saken

- Dersom det er flere parter på sikredes side, er den 
samlede erstatning for samtlige parter på sikredes side, 
begrenset til den forsikringssum som fremgår av 
forsikringsbeviset 

- For Landbruksvirksomhet: 
I tillegg til egenandelen på kr 4 000, må sikrede betale en 
egenandel på 20 % av utgiftene som dekkes av 

forsikringen
- For Landbruksvirksomhet:                                               

For tvister mellom sameiere er forsikringssummen           
kr 100 000. Tvist mellom sameiere som er sikret under 
samme forsikring, er forsikringssummen kr 100 000,- totalt 
for alle parter i tvisten. Summen fordeles likt mellom 
sameiere. 

- For annen virksomhet enn landbruksvirksomhet:
I tillegg til egenandelen på kr 10 000 må sikrede betale en 
egenandel på 20 % av utgiftene som dekkes av 
forsikringen

- Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er 
flere parter på samme side.
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Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
enerelle vilkår

E
rstatningsregler

Øvrige bestemmelser gjelder for:
- Dugnad,  Organisasjoner, Lag / klubb / korps

Definisjoner - Forsikringstaker
Den som inngår forsikringsavtalen med Gjensidige.

- Sikrede
Den som har rett til erstatning.

- Forsikrede
Den hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til.

- Ektefelle
Person forsikrede er lovlig gift med. Likestilt med ektefelle regnes registrert partner.
En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er gitt bevilling til, eller det er avsagt dom for,
separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

- Samboer
Person som forsikrede lever samme sammen med i et ekteskapslignende forhold, og
- det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede i de siste 2 år,

eller
- vedkommende har, har hatt eller venter felles barn med forsikrede, jf. arvelovens § 28 b, og har samme

bopel i Folkeregisteret.
Dette gjelder likevel ikke dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til
hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Samboerskapet regnes som opphørt ved utløpet av den dag
ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt.
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Forsikringsoversikt 
Forsikringsbevis 

Fellesdekninger / G
enerelle vilkår

Erstatningsregler

ERSTATNINGSREGLER FORSIKRINGSNUMMER  85227819 UTSTEDT  20.04.2020

Personal

Fellesregler for:
- Dugnad, Organisasjoner, Lag / klubb / korps

Erstatningsoppgjør
Hvis forsikrede uten rimelig grunn unnlater å gjennomføre 
anbefalt medisinsk behandling, kan dette medføre at 
forsikringen ikke kommer til utbetaling.

Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan Gjensidige, 
som et vilkår for å utbetale erstatning, kreve at forsikrede 
undersøkes av lege i Norge for vurdering av om vilkårene 
for utbetaling foreligger. Legens honorar betales av 
Gjensidige, mens øvrige utgifter betales av forsikrede.

Foreldelse
Krav på erstatning foreldes etter 3 år, likevel senest 10 år 
etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff, 
jf forsikringsavtalelovens § 18-6. Fristen begynner å løpe 
ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk eller 
burde skaffet seg nødvendig kunnskap om de forhold som 
begrunner kravet.

Gjensidiges regressadgang
- mot skadevolder

Gjensidige har rett til regress mot ansvarlig skadevolder 
for utbetalt erstatning, jf Lov om skadeerstatning § 3-7 og 
Lov om yrkesskadeforsikring § 8.

- mot forsikringstaker
Gjensidige kan kreve regress hos forsikringstakeren, etter 
alminnelige erstatningsrettslige regler, dersom pliktene 
etter forsikringsavtalen ikke overholdes.

Ulykke

Når ulykkesskaden inntreffer
En ulykkesskade inntreffer på skadedato.

Sykelig tilstand/ disposisjon eller mén
Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén, 
sammen med ulykkesskaden, har medvirket til forsikredes 
invaliditet eller død, reduseres erstatningen i den grad den 
sykelige tilstanden/disposisjonen eller det tidligere mén har 
hatt betydning for invaliditeten eller dødsfallet.

G-regulert forsikring
Dersom forsikringssummen er angitt i G, vil det ved 
erstatningsberegningen benyttes G på skadedato.

Ulykke invaliditet
1. For 100 % invaliditet utbetales invaliditetserstatning med 

den sum som er angitt i forsikringsbeviset. For delvis 
invaliditet utbetales en forholdsmessig del av 
forsikringssummen.
Dør forsikrede innen ett år etter skaden, utbetales ingen 
invaliditetserstatning.

2. Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og 
Helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av 
21. april 1997, del II og III.

3. Tap av, eller skade på kroppsdel eller organ som var 
fullstendig funksjonsudyktig før ulykkesskaden inntraff, gir 
ikke rett til invaliditetsforsikring.
Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis 
funksjonsudyktig gjøres det fradrag når invaliditetsgraden 
bestemmes.

4. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig 
oppgjør utsettes inntil
- 3 år etter skadedagen for forsikrede over 20 år
- 5 år etter skadedagen for forsikrede under 20 år

Det endelige oppgjøret skal da basere seg på hva som 
må antas å bli den livsvarige medisinske invaliditeten ut 
fra tilstanden på 3 henholdsvis 5-årsdagen etter 
ulykkesskaden.

5. Samlet invaliditetsfastsettelse for én og samme skade 
kan høyst bli 100 %.

For barn under 20 år gjelder:
Gjensidige dekker tannbehandling som ikke dekkes av det 
offentlige og som er utført innen utgangen av det kalenderår 
forsikrede fyller 22 år. Utgifter til behandling hos tannlege 
uten offentlige driftstilskudd dekkes ikke for barn under 
18 år.

Ved dødsfall som følge av ulykkeskade, utbetales erstatning 
med 1 G.

Behandlingsutgifter
Det må fremlegges originale kvitteringer.
Forsikringen dekker kun utgifter som ikke:
- kan kreves fra annet hold.
- dekkes av NIF's Barneidrettsforsikring
- dekkes av idrettsforsikring gjennom særforbund

Det fratrekkes en egenandel på kr 500 for hvert 
skadetilfelle.

Franchise
Dersom det er avtalt og angitt i forsikringsbeviset erstattes 
ikke varig medisinsk invaliditet under den prosentsats som 
er (franchise) angitt.

Ulykke død
Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år, 
utbetales dødsfallserstatning.

Det gjøres fradrag dersom det er utbetalt forskudd på 
invaliditetserstatning for samme skade under samme 
forsikring.




