Informasjon om forsikringsavtalen mellom Norges
Korforbund og If
gjelder fra 01.01.2012

1. generelt
Det er de Generelle vilkår, vilkår for Ulykkesforsikring (punktene 4 - 6 nedenfor) og Verdisaksforsikring (pkt. 7
nedenfor) som gjelder for avtalen. Detaljerte vilkår utleveres ved henvendelse til NK.

2. hvem er forsikret

7. verdisaksforsikring – 5.000 kroner per medlem

Forsikringen gjelder alle kormedlemmer, tillitsvalgte og
dirigenter i kor som har inngått avtale om forsikring
gjennom NK. Når et kor gjør avtale om forsikring må
alle medlemmer telle med.

Forsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet
har fått utlevert eller som befinner seg på korets faste
øvings- eller lagerlokale. Korets eiendeler er forsikret
for 5 000 kroner multiplisert med antall medlemmer
– maksimalt 100 000 kroner. Et kor med f.eks. 15 innmeldte medlemmer vil ha en øvre forsikringssum på
75 000 kroner.

3. hvor og når gjelder forsikringen
Verdisak- og ulykkesforsikring for medlemmer gjelder
i hele verden, til, fra og under enhver øvelse eller
konsert i regi av kor, krets eller forbund.
For koret gjelder verdisakforsikringen heltid på fast
øvings- eller lagerlokale. Gjenstander som midlertidig
blir tatt ut av fast oppbevaringssted blir dekket som
om det befant seg på sitt faste sted.

4. ulykkesdødsfall – 50 000 kroner
Utbetales ved den forsikredes død i samsvar med
vilkårene for ulykkesforsikring.

5. invaliditetserstatning – 500 000 kroner
Den avtalte forsikringssummen utbetales ved 100
prosent varig medisinsk invaliditet. Lavere invaliditetsgrad gis en tilsvarende lavere erstatning. Det gis ikke
erstatning for Invaliditetsgrad under 5 prosent.

6. behandlingsutgifter – 25 000 kroner
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Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i
inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde.

Når kormedlemmene er på øvelse, konsert eller reise
vil forsikringen også kunne dekke skade på private
eiendeler som ikke er dekket på annen måte.
De kor som har verdier som overstiger den maksimale
forsikringssummen kan kjøpe et tillegg gjennom NK.
Det avtales tillegg for hver 50 000 kroner. Prisen per
tillegg er 500 kroner.

8. kortidsforsikring av bunad
I løpet av året vil mange kor delta på arrangement her
I Norge eller i utlandet. Bunad er ofte et benyttet antrekk ved slik opptreden. Bunadens verdi er ofte langt
større enn det en reiseforsikring dekker. Ønsker medlemmene i et kor å tegne verdisakforsikring på bunad
med sølv som gjelder kun på den aktuelle reisen, kan
koret ta kontakt med Norges Korforbund.

9. egenandel
Det er en egenandel på 1 000 kroner for hver skade
(ansvar, se pkt. 9).

10. yrkesskadeforsikring på dirigent/
instruktør
Kor som har fast ansatt dirigent eller instruktør er etter
norsk lov pålagt å tegne forsikring som dekker standard
yrkesskade. Kor som ønsker denne forsikring tar kontakt
med NK. Det er gjort felles avtale om yrkesskadeforsikring. Prisen per dirigent/instruktør er ca. 200 kroner.

11. melding av skade
Skade som omfattes av avtalen skal meldes If snarest
mulig. Skademelding utleveres og sendes via NK som
videresender skademeldingen til selskapet.
Totalpris per medlem er 35 kroner.
For kjøp av forsikring eller ytterligere informasjon - ta
kontakt med Norges Korforbund på tlf. 22 39 68 50
eller send en e-post til nk@korforbundet.no

