Gjensidige – Offisiell samarbeidspartner til:

Lag- og klubbforsikring
For en trygg og
sikker drift
Klubben i ditt hjerte trenger mer
enn kjærlighet. Sett forsikring på
agendaen og vær med på å sikre
klubbens fremtid. Gjensidige er på
lag med idretten, og idrettsklubber
får derfor ekstra god pris på lagog klubbforsikringen vår.

Vi er hovedsamarbeidspartner for Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF). Vi er også stolt sponsor
av Norges Håndballforbund. Håndballjentene har vi fulgt gjennom
oppturer og nedturer i snart 25 år.

Grunnpakke for lag og klubber

For at det skal bli lettere for lag og klubber å velge riktige
forsikringer, har vi – i dialog med idretten – satt sammen en
grunnpakke med fem forsikringer som vi mener alle lag og klubber
trenger. Grunnpakken består av disse forsikringene:
Grunnpakke

Forsikringssum (kr)

Styreansvar

10 millioner

Kriminalitet – Underslag 	    2 millioner
er en NIF-pålagt forsikring
Klubbansvar – Inkluderer	  
bedrifts- og produktansvar
Rettshjelp

Egenandel (kr)
Ingen
10 000

10 millioner 10 000
100 000

10 000 kroner og
20 % av utgiftene
som dekkes av
forsikringen

Ulykkesforsikring – For frivillige
som gjør en innsats i klubbens regi
1 million
200 000
50 000

– medisinsk invaliditet
– død
– behandlingsutgifter

10 % franchise*
Ingen
500

* Varig medisinsk invaliditet under 10 % er ikke omfattet av forsikringen

Årspris for grunnpakken
Klubbens omsetning, antall anlegg, medlemmer og skadehistorikk
er elementer som påvirker pris. 15 % rabatt på ordinær pris er
inkludert når de fem forsikringene kjøpes samlet.
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Her følger noen
eksempler på årspris
for grunnpakken.

Grunnpakke pris (kr)

Omsetning (kr)

2 570 + 3 per medlem

200 000

2 624 + 3 per medlem

500 000

2 899 + 3 per medlem

1 million

4 744 + 3 per medlem

2 millioner

Utvidet forsikringspakke

For klubber og lag som ikke selv eier anlegg, men som har litt
eiendeler, har vi tilrettelagt en rimelig eiendelsforsikring.
Klubber som har grunnpakken, får 15 % rabatt på øvrige
forsikringer i Gjensidige.
Utvidet pakke

Pris (kr)

Eiendelsforsikring
for lag og klubber
Forsikringssum:
100 000 kroner
200 000 kroner
300 000 kroner

630
1 100
1 620

Gir dekning ved brann-, vann- og
tyveriskader og andre plutselige og
uforutsette skader. Den dekker
også hærverk samt tyveri fra låst
kasse med inntil 50 000 kroner.

Informasjon

Gjelder ikke
under transport.
Omfatter inventar,
utstyr og løsøre
som oppbevares
både inne og ute.
Egenandel
10 000 kroner.

Andre forsikringer
Eiendeler, bygninger, biler,
arbeids-maskiner, yrkesskade
forsikring osv.

15 % rabatt
for lag
og klubb

Egenandel
varierer med
type produkt.

Orden på helse, miljø og
sikkerhet?
Rådgiverne våre hjelper klubben
med å få gjennomført en enkel
risikosjekk, som avdekker hvor
godt dere er sikret mot skader. Når
du har svart på spørsmålene, får
du en rapport med score fra 1–10 i
ulike risikokategorier.

Ingen

Rapporten viser
også hva som er
gjennomsnittlig
score for idrettsklubber og foreslår konkrete
forbedringstiltak.

Se også baksiden

Dette bør lag og klubber vite
om forsikring

Med lag- og klubbforsikring vil det være tryggere for både ansatte,
tillitsvalgte og frivillige å bruke tid og krefter i klubbens tjeneste.

Styreansvarsforsikring
Visste du at du som styremedlem er personlig ansvarlig for
avgjørelser styret tar, og i verste fall kan bli holdt
erstatningsansvarlig for en beslutning med uheldige konsekvenser?
Skaffer klubben seg en styreansvarsforsikring, er det tryggere for
tillitsvalgte å ta beslutninger på klubbens vegne.

Kriminalitet – underslag
Klubber er pålagt av NIF å ha en slik forsikring. Erfaringen viser at
underslag skjer, og da kan det være godt å ha et profesjonelt
selskap i ryggen for å sikre at saken følges opp på en god måte. For
at Gjensidige skal ta saken, må forholdet være politianmeldt.

Klubbansvar
Klubben bør være forberedt på at det kan oppstå skader på
mennesker eller ting i forbindelse med drift, aktiviteter eller
arrangementer.
Med ansvarsforsikring kan klubben imøtekomme eventuelle krav
om erstatning og likevel sørge for at klubbens økonomi og
aktivitetstilbud ikke blir skadelidende.

Ulykkesforsikring
Med en ulykkesforsikring kan klubben gi foreldre og barn en ekstra
trygghet når de jobber frivillig. Forsikringen dekker alle som deltar
på dugnad og i frivillig, ulønnet arbeid for og i regi av klubben.
Eksempler på frivilligoppgaver: trener, oppmann, lagleder, kioskog parkeringsvakt.

Yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon
Har klubben ansatte som mottar lønn, er klubben lovpålagt å ha
yrkesskadeforsikring. Rammes en ansatt av yrkesskade eller
sykdom og vedkommende ikke er yrkesskadeforsikret, vil klubben
holdes økonomisk ansvarlig. Det er også lovpålagt å sette av 2 %
av bruttolønn til pensjon.

Bygninger og eiendeler
Har klubben oversikt over alt den eier, og er det ordnet med
forsikring? Husk også at kjøretøy må ha ansvarsforsikring.

Skitrekk, stolheis og taubane
Eier klubben skitrekk, stolheis eller taubane, må klubben ha en
egen ansvarsforsikring for dette.

Arrangementsforsikring
Er klubben ansvarlig for større arrangementer utover den normale
driften som omfattes av klubbansvaret, krever dette vanligvis en
egen arrangementsforsikring. Eksempler på arrangementer kan
være World Cup, NM og festivaler.

Vil du vite mer?

Du finner mer informasjon på www.gjensidige.no/klubbforsikring.
Her kan du bruke forsikringsrådgiveren vår til å finne ut hvilke
forsikringer klubben din trenger. Du kan også kjøpe grunnpakken.
Ønsker du å snakke med en av rådgiverne våre, ringer du 03100
(tastevalg 2, deretter 3).
På gjensidige.no får du oversikt over klubbens forsikringer.
Her kan klubbens kontaktpersoner administrere forsikringene og
pensjonsavtaler – og melde skade. Du får enkel og sikker tilgang
ved å bruke BankID fra en hvilken som helst bank.

De frivillige behøver ikke å være medlem av klubben for å omfattes
av forsikringen.

Frivillige lag, organisasjoner og ildsjeler
kan søke om midler

Vi deler ut kundeutbytte
Gjensidigestiftelsen, som er vår største eier, gir
aksjeutbyttet sitt videre til skadeforsikringskundene
våre i Norge. Det er dette vi kaller kundeutbytte.
Vi er stolte av å være det eneste skadeforsikrings
selskapet i landet som deler overskuddet med
kundene på denne måten.

Gjensidigestiftelsen er mer enn en finansiell aktør.
Den er også en viktig bidragsyter til ulike samfunns
nyttige formål. Hvert år deler stiftelsen ut rundt
200 millioner kroner til prosjekter som har trygghet
og helse som mål.
Siden 2007 har stiftelsen delt ut nesten
2 milliarder kroner til rundt 6000 prosjekter.
Les mer på
gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten

