Forsikring for medlemmer av

KORPSNETT NORGE

Forsikringen gjelder alle aktive medlemmer, aspiranter, dirigenter, instruktører og andre medlemmer som har betalt medlemskontingent gjennom Korpsnett Norge. I tillegg omfattes alle korps
som har inngått avtale om forsikring av medlemmer.

HVEM ER FORSIKRET?
Forsikringen gjelder alle aktive medlemmer,
aspiranter, dirigenter, instruktører og andre
medlemmer som har betalt medlemskontingent
gjennom Korpsnett Norge. I tillegg omfattes alle
korps som har inngått avtale om forsikring av
medlemmer.

BEHANDLINGSUTGIFTER – 25 000 KRONER
Forsikringen dekker medisinsk behandling etter en ulykkesskade i inntil 2 år etter at skaden
skjedde. Ved tannskader hos barn under 16 år
dekkes behandlingsutgifter, som ikke dekkes fra
annet hold, i inntil 10 år etter skaden. Det er en
egenandel på 1 000 kroner per skade.

HVA OMFATTER ORDNINGEN?

DØDSFALL – 50 000 KRONER
Forsikringen gir erstatning etter dødsfall på grunn
av ulykke.

INSTRUMENTER, UNIFORMER OG EFFEKTER
Forsikringen dekker utleverte instrumenter,
uniformer, effekter og utstyr som tilhører korpset.
Privateid instrument/uniformer/annet utstyr som
brukes av korpsmedlemmene i korpsets regi er
dekket på lik linje med korpsets eiendeler.
Forsikringssummer
– Instrumenter med utstyr dekkes med inntil 80 000
kroner
– Uniform og annet utstyr dekkes med inntil 10 000
kroner
Det er en egenandel på 1 000 kroner per skade.
ULYKKESKADER
Forsikringen omfatter ulykkesskader med følgende forsikringssummer:
INVALIDITET – 500 000 KRONER
Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter en ulykkesskade. Forsikringssummen på 500 000 utbetales ved 100
prosent invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad
reduseres summen tilsvarende.

HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN?
Forsikringen for utleverte instrumenter, uniformer
og utleverte effekter gjelder i hele verden, hele
tiden.
Ulykkesforsikringen gjelder under øvelse, konserter, stevner, reiser o.l. som foregår under korpsets
ledelse. Under reise gjelder forsikringen en uke
før og tre dager etter konkurranse/stevne/-annen
aktivitet er avsluttet, Dessuten gjelder ulykkesforsikringen på direkte vei fra hjemmet til øvelse/konsert/stevne/styremøte og tilbake til hjemmet igjen.
VIL DU VITE MER?
For kjøp av forsikring eller ytterligere informasjon
– ta kontakt med Korpsnett Norge.
Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller
Tlf. 944 22 908
E-post korpsnett@korpsnett.no

FORSIKRINGER FOR KORPSET
ARRANGØRANSVARSFORSIKRING
Korpsnett Norge har gjennom avtalen med If, kjøpt en
kollektiv arrangøransvarsforsikring for alle korps som
har inngått avtale om forsikring av medlemmer. Forsikringen dekker erstatningsansvaret dersom personer
eller ting blir skadet under arrangementer i korpsets
regi for inntil 10 millioner kroner.
Egenandelen er 7 500 kroner per skade.
LAGER OG VERDISAKFORSIKRING
Forsikringen omfatter utstyr som korpset vanligvis
har på lager for inntil 500 000 kroner, og dekker
skader ved brann, vann og innbrudd.
Når korpset bruker utstyret utenfor lager dekkes
dette med inntil til 80 000 kroner (egenandel 1000
kroner). Utstyret er dekket under transport og
opphold under veis, i hele verden.
Det er en egenandel på 4 000 kroner per skade.

70426_0 Inhouse NO

YRKESSKADEFORSIKRING FOR DIRIGENT/
INSTRUKTØR
Hvis korpset har fast ansatt dirigent eller instruktør,
som korpset lønner (leverer lønns- og trekkoppgave
for), er korpset pålagt å tegne yrkesskadeforsikring.
Forsikringssummene følger de lovpålagte kravene.

Vil du vite mer?
RING KORPSNETT NORGE PÅ 944 22 908

PRISER PER ÅR
Forsikring av medlem uten instrument:
Forsikring av medlem med instrument:
Forsikring av lager og verdisaker:
Yrkesskadeforsikring

kr
40,kr 130,kr 1 700,kr 300,-

ADMINISTRASJON AV FORSIKRINGSORDNINGEN
Korpsnett Norge administrerer forsikringsordningen.
Korpsene melder antall medlemmer med og uten
instrument til forbundet, som sender ut faktura.
Forsikringen følger kalenderåret.
MELDING OM SKADE
Skaden skal meldes til If snarest mulig, telefon
02400. Du må oppgi nummeret på forsikringsavtalen
(dette får du ved å henvende deg til Korpsnett
Norge).

