Korttidsförsäkring för föreningar
Föreningar som tillhör Gymnastikförbundet kan välja att teckna en olycksfallsförsäkring som gäller vid tillfällig
idrottsverksamhet som ordnas av föreningen. Det finns två alternativ för föreningarna att välja på. Korttidsförsäkring Bas som gäller vid enklare gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer. Korttidsförsäkring
Avancerad som gäller med samma omfattning som Bas-försäkringen men omfattar även fria rotationer runt tväraxeln, överslag samt liknande. Nedan får du kort information om vad försäkringen omfattar och vilka förutsättningar
som krävs för att köpa den. Försäkringsvillkor hittar du på www.pensum.se, välj sport och sedan gymnastik.
VILKA ÄR FÖRSÄKRADE?
Korttidsförsäkringen gäller för deltagare i tillfällig
idrottsverksamhet som ordnas av föreningen. Alla
deltagare måste vara namngivna i en deltagarförteckning.
VAD RÄKNAS SOM ETT OLYCKSFALL?
Försäkringarna ger ersättning vid olycksfallsskada. Med
det menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas
av genom en plötslig oförutsedd händelse, till exempel
en gymnast som gör sig illa på ett redskap. Försäkringen
gäller för skada som uppstått under deltagande i tävling,
uppvisning eller träning samt vid färd till och från dessa
aktiviteter och aktiviteten ska ha skett i Gymnastikförbundets, eller ansluten förenings regi.
NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller vid deltagande i tillfällig idrottsverksamhet, max sju dagar lång, som arrangeras av en
gymnastikförening ansluten till Svenska Gymnastikförbundet. Försäkringen gäller också under direkt färd
till och från sådan verksamhet.
VAD ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som kan ge
ersättning för följande:
• Läkekostnader
• Resekostnader
• Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
• Merkostnader, som till exempel förstörda kläder
• Krisbehandling
• Medicinsk invaliditet
• Dödsfall
VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN?
Kostnaden för korttidsförsäkringens beror på antal
personer som deltar i den tillfälliga idrottsverksamheten,
se tabell.

KORTTIDSFÖRSÄKRING
Antal deltagare
Bas
1–25 personer
26–50 personer
51–75 personer
76–100 personer
101–200 personer
201–300 personer
301–400 personer
401–500 personer
501–750 personer
751–1000 personer
1001– personer

300 kr
500 kr
700 kr
900 kr
1 400 kr
1 800 kr
2 400 kr
3 000 kr
3 600 kr
5 000 kr
7 500 kr

Avancerad
1-25 personer
26-50 personer
51-75 personer
76-100 personer
101-200 personer
201-300 personer
301-400 personer
401-500 personer
501-750 personer
751-1000 personer
1001– personer

435 kr
725 kr
1 015 kr
1 305 kr
2 030 kr
2 610 kr
3 480 kr
4 350 kr
5 220 kr
7 250 kr
10 875 kr

Kostnad

SÅ HÄR TECKNAR DU FÖRSÄKRINGEN
För att teckna korttidsförsäkringen mejlar du Eva
Hernegran eller Patrik Elisson på Pensum. Ange hur
många som ska delta i verksamheten och vilka datum
den ska pågå. Du får sedan betalningsuppgifter och en
bekräftelse på att försäkringen är tecknad. Har du några
frågor eller behöver hjälp, kontakta Eva Hernegran,
08-41 00 65 16, eva.hernegran@pensum.se eller Patrik
Elisson, 08-41 00 65 12, patrik.elisson@pensum.se
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