Försäkringar för gymnastikföreningar
Till dig som företräder en förening
För föreningar som tillhör Gymnastikförbundet finns olika försäkringar framtagna. Samtliga är frivilliga och ingår
inte per automatik. Eftersom enskilda gymnaster inte kan köpa dessa försäkringar är det viktigt att gymnastikföreningen vet vad de innebär, men även hur den egna försäkringssituationen ser ut. Det finns fyra olika olycksfallsförsäkringar samt en försäkring som gäller föreningens egendom.
BASFÖRSÄKRING
Basförsäkringen är en frivillig olycksfallsförsäkring som
gäller för gymnaster i föreningar som valt att teckna
försäkringen. Den gäller vid all gymnastikträning för
barn, ungdomar och motionärer samt resa till och från
sådana aktiviteter.

KOSTNADER
Angivna per försäkringsår

Tänk på: Att det alltid är föreningen som måste köpa
Basförsäkringen för sina gymnaster.

Träningsförsäkring
150 kr för Träningslicens per gymnast där försäkring
ingår.

TRÄNINGSFÖRSÄKRING
Försäkringen är en del av träningslicensen. Den är
obligatorisk för alla gymnaster som utför fria rotationer
runt tväraxeln (oavsett redskap) eller överslag och
kullerbytta på trampett. Försäkringsbeloppet för skador
som leder till nedsatt kroppsfunktion är mer tilltaget än
i basförsäkringen.
TÄVLINGSFÖRSÄKRING
Försäkringen är en del av tävlingslicensen. Den är obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med
gymnaster från annan klubb där poängbedömning sker.
Även i tävlingsförsäkringen är försäkringsbeloppet för
skador som leder till nedsatt kroppsfunktion väl tilltaget.
KORTTIDSFÖRSÄKRING
Korttidsförsäkringen är framtagen för tillfällig idrottsverksamhet eller event som anordnas av föreningen. Det
är en olycksfallsförsäkring som gäller under högst sju
dagar och köps av föreningen. Korttidsförsäkringen
gäller med samma omfattning som basförsäkringen.
Försäkringen kan utökas till att även omfatta fria
rotationer runt tväraxeln.

Basförsäkringen
7,50 kr per gymnast upp till 15 år.
15 kr per gymnast som är 15 år och äldre

Tävlingsförsäkring
180 kr för Tävlingslicens per gymnast där försäkring
ingår.
Korttidsförsäkring
Kostnad
300 kr
500 kr
700 kr
Avancerad
435 kr
725 kr
1 015

Antal deltagare
1–25 personer
26–50 personer
51–75 personer
1–25 personer
26–50 personer
51–75 personer

För fler än 200 personer kontakta Pensum.
HAR DU FRÅGOR OM FÖRSÄKRINGARNA?
Kontakta någon av Pensums representanter:
Eva Hernegran, 08-41 00 65 16, eva.hernegran@pensum.se
Patrik Elisson, 08-41 00 65 12, patrik.elisson@pensum.se

REDSKAPSFÖRSÄKRING
En förening kan också välja att försäkra sina redskap
med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas
för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av den
försäkrade egendomen. Exempel på redskap är mattor,
trampett och satsbrädor. Redskapen är försäkrade även
under transport till och från en tävling.

Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.
För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr.

