KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR DELTAKERE PÅ
KRIKS ARRANGEMENTER
KRIK – Kristen Idrettskontakt har tegnet kollektive ulykkesforsikringer i KNIF Trygghet Forsikring, et
søsterselskap av KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap).
Hva forsikringen omfatter
Forsikringen gir erstatning ved død eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
Med ulykkesskade forstås skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden.
Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder på arrangementer på sentralt og regionalt hold og i regi av KRIKs undergrupper.
Hvem ulykkesforsikringen omfatter
Forsikringen omfatter medlemmer og ledere som deltar på aktiviteter/arrangementer som er under
ledelse/regi av KRIK sentralt, KRIK regionalt og av KRIK undergrupper. *Lokallag er ikke omfattet av
forsikringen. Personen som er skadet må være omfattet av forsikringen
Forsikringssummer
Forsikringssummene beregnes i antall G (Grunnbeløp i Folketrygden)

Pr. 1/5-2012 er 1G kr 82 122.
Ved død: 1G
Ved 100 % medisinsk invaliditet: 5 G
Behandlingsutgifter: inntil 0,5G
Erstatning gis etter en ulykke
Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke ulykkesskade som skyldes deltagelse i:
Sports-/fritidsdykking dypere enn 40 meter
Yrkesmessig dykking med tilførsel av luft eller pustegass
Hastighetsløp eller trening til hastighetsløp med motorkjøretøy og motorfartøy
Trial og motorcross
Brupendling og strikkhopping
Rafting eller bruk av elvebrett
Fjell -, is-, klippe- og grotteklatring, juving, bouldring og lignende
Paraskiing
Utforrenn som er godkjent av forbund eller krets
Oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner
Bruk av flyer (svevebrett)
Deltagelse i profesjonell sport
Det er særskilt avtalt at ulykkesforsikringen skal omfatte:
Klatring på leirene: ACTION, ARENA, EXPLORE og konfACTION.
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes– deltagelse i:
Boksing, bryting, judo, karate og annen kamp- og selvforsvarssport
Basehopping
Det er særskilt avtalt at ulykkesforsikringen allikevel skal omfatte:
Instruksjon i selvforsvar på leirene: Action, Arena og Konfaction
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes luftsport:
Hanggliding
Flyging med mikro- og ultralette fly
Seilflyving
Fallskjermhopping
Paragliding
Ballongfart
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*Lokallag
MERK: Arrangement under ledelse av lokallag må selv tegne sine egne forsikringer. Om lokallaget ønsker å
forsikre lokallagstreningene er dette mulig, men må da dekkes av lokallagets egen økonomi.
Dersom dere i lokallaget ønsker å ha forsikring på deltakerne kan dere ta kontakt med KNIF Trygghet. De vil
hjelpe dere med å finne den forsikringen som passer best.
Ofte stilte spørsmål:
1) Er ikke-medlemmer eller gjester dekket av ulykkesforsikringen når de besøker oss på leir?
Personer som er medlem av Norsk Folketrygd/NAV og betaler for deltakelse på våre arrangementer
er dekket av vår ulykkesforsikring. Deltakere som ikke er medlem av Norsk Folketrygd/Nav er ikke
omfattet av forsikringen, selv om de betaler deltakeravgift.
2) Gjelder forsikringen på leir i utlandet?
Kollektiv ulykkesforsikring gjelder i hele verden (for medlemmer av Norsk Folketrygd).
Det er viktig å presisere at deltakere skal ha egen reiseforsikring ved deltakelse på leirer i utlandet.
Kollektiv ulykkesforsikring dekker ikke sykeforsikring, eventuell hjemtransport av den syke eller
reisegods. Den enkelte må selv sørge for å ha sin egen reiseforsikring.
3) Er personlig utstyr forsikret?
Forsikringen dekker ikke skade på deltakernes eller ledernes personlige utstyr. Vi anbefaler derfor
egen reiseforsikring som også omfatter reisegods. Hver enkelt deltaker bør ha reiseforsikring for
leirer og turer. Personer over 20 år må ha egen reiseforsikring (de er vanligvis ikke omfattet av
familiens reiseforsikring). Lederne må selv undersøke dette med sine deltakere.
4) Er kretsens og distriktets utstyr forsikret?
KRIK har ingen sentral forsikringsavtale for utstyr, på vegne av distrikter, kretser og lokallag.
Enhetene må derfor selv sørge for å forsikre dette.
Distrikter, kretser og lokallag hører også inn under innkjøpsavtalen vi har med KNIF, og dere kan om
ønskelig ta kontakt med Knif Trygghet for å få tilbud på forsikring av utstyr.
Kontaktinfo er: www.kniftrygghet.no

Hva gjør du når uhellet er ute?
Sørg først og fremst for behandling av den skadede!
Spar på kvitteringer for utgifter i forbindelse med skaden
Innhent detaljerte opplysninger om skaden og fyll ut skademelding
Skademeldingsskjema kan gruppeleder laste ned fra www.kniftrygghet.no
Både Egenerklæring og Legeerklæring må fylles ut (se skademeldingsskjema)
Skademelding sendes direkte til KNIF-Trygghet forsikring
Melding om skade skal sendes snarest mulig

Skademelding sendes direkte til:

KNIF Trygghet Forsikring,
Postboks 8724 Youngstorget
0028 OSLO
Tlf. 23 68 39 00 – Fax: 23 68 39 01
post@kniftrygghet.no
www.kniftrygghet.no
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