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Informasjon om

FORSIKRINGSAVTALE
mellom Norske Trekkspilleres Landsforbund
(NTL) og If

4. ULYKKESDØDSFALL – 50 000 KRONER
Utbetales ved den forsikredes død i henhold til vilkår
for ulykkesforsikring.

1. GENERELT
For forsikringen gjelder generelle vilkår, vilkår for
ulykkesforsikring og vilkår for verdisakforsikring.
Fullstendige forsikringsvilkår eller sammendrag av
vilkår får du ved å kontakte NTL eller If.

5. INVALIDITETSERSTATNING

2. HVEM ER FORSIKRET
Forsikringen gjelder alle enkeltmedlemmer, lag, foreninger
eller klubber som har inngått avtale om forsikring gjennom
NTL. Når lag/forening /klubb har kjøpt forsikring gjelder
ikke ulykkesforsikringen for medlemmer av disse.
3. HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN
Forsikringen gjelder i hele verden. Verdisakforsikring på
instrumenter gjelder alltid. Ulykkesforsikringen gjelder
under øvelser, konserter, stevner og reiser (inkludert
opphold) som foregår i lagets regi.
Videre gjelder ulykkesforsikringen for enkeltmedlemmer på direkte vei fra hjemmet til øvelse/
konsert/stevne/styremøte og lignende – og under
reise tilbake til hjemmet.

– 500 000 KRONER

Forsikringssummen utbetales ved 100 prosent varig
medisinsk invaliditet. Lavere invaliditetsgrad gir en
prosentvis lavere erstatning i forhold til forsikringssummen.
Invaliditetsgrad under 5 prosent gir ikke erstatning.
6. BEHANDLINGSUTGIFTER – 25 000 KRONER
Medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år
fra skadedagen.
7. VERDISAKSFORSIKRING
Dekker instrumenter med alt naturlig tilleggsutstyr
som eies av den enkelte eller laget. En forsikring
kan maksimalt dekke tre instrumenter. Har du flere
instrumenter – ta kontakt med NTL for nærmere avtale.
8. FORSIRKINGSSUMMER, ALTERNATIVER OG
PRISER PÅ INSTRUMENTER OG UTSTYR
Se tabell under.

VERDISAKFORSIKRING
Forsikringsavtalens dekninger – bruksområder

FORSIKRINGSSUMMER OG ÅRSPREMIE
Pris ved økt
forsikringssum
pr. kr. 60 000,-

Instrument
maks. 3 stk.

Uniform/Bunad/
Annet utstyr

Årspris
grunnpakke

I aktivt bruk under amatørutøvelse samt under oppdrag
hvor NTL/laget mottar (felles) honorar/godtgjørelse.

60 000,-

25 000,-

265

I aktivt bruk under amatørutøvelse samt under oppdrag
hvor NTL/laget mottar (felles) honorar/godtgjørelse.

120 000,-

25 000,-

765

450

Gjelder under inntektsgivende spill/dans hvor medlemmet
mottar PERSONLIG lønn eller godtgjørelse.

120 000,-

25 000,-

2050

725

Forsirkingssummer, alternativer og priser på instrumenter og utstyr (pkt. 8).

9. EGENANDEL VED SKADE
Det er en egenandel på 1 000 kroner ved skade på
instrument med tilbehør, samt på behandlingsutgifter
som dekkes av ulykkesforsikringen.
10. MELDING AV SKADE
Skade som omfattes av avtalen skal snarest meldes
If. Trekkspill som blir kondemnert etter skade SKAL
innleveres NTL.

Skademelding utleveres av, og sendes til, NTL. NTL videre
sender skademeldingen til If.
Skademeldingsskjema til bruk ved skade på instrumentog
utstyr, som er dekket av verdisakforsikring, sendes nå som
e-post fra NTL til den som har fått skaden. De som ikke
har tilgang til PC mottar skademelding i post eller på faks.

5472_3_ Inhouse NO

Vil du vite mer?
FOR KJØP AV FORSIKRING ELLER YTTERLIGERE INFORMASJON OM AVTALEN – TA KONTAKT MED NTL
Telefon: 22 00 56 35 e-post: post@trekkspillforbundet.no

