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Informasjon til forsikringsavtalen
Forsikringsavtalen(e) inneholder en detaljert fremstilling over
de personer / objekter / interesser det er avtalt forsikringsdekninger for, og til hvilke vilkår. Forsikringstaker oppfordres
til å sette seg nøye inn i de vilkår som gjelder for
forsikringen(e).

Sikkerhetsforskrifter
Sikrede er pliktig til å overholde særforbundets gjeldende
regler om startberettigelse og kamp- og komkurranseregler
for særidretten iht. kap. 6-2 og 14-2 i Lov for NIF og
Olympiske komite.

For hver forsikring gjelder:
Forsikringsbeviset/-avtalen.
De til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår det er
henvist til.
Eventuelle sikkerhetsforskrifter det er henvist til.
Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) og andre
lover som regulerer forholdet mellom forsikringstakeren,
forsikrede (evt. sikrede) og forsikringsselskapet

Har sikrede forsømt å overholde overnnevnte regler, kan
retten til erstatning helt eller delvis falle bort iht. FAL 13-9.

Bekreftelse
Vennligst kontroller forsikringsavtalen. Dette er en
bekreftelse på avtalens innhold. Eventuelle anmerkninger
skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom De
ikke sier fra om eventuelle uriktigheter, godkjenner De
avtalen.
Melding av skade
Melding om skade skal sendes til AIG, Postboks 1588 Vika,
0118 Oslo. Skadebehandling og oppgjør skjer direkte
mellom skadelidte og forsikringsselskapets
oppgjørsansvarlige. Krav om erstatning skal meldes
selskapet så snart man får kjennskap til skaden, senest ett
år etter, jfr. FAL §§ 8-5 & 18-5.
Endring av risiko
Dersom virksomheten endres vesentlig skal melding om
endring sendes skriftlig til selskapet uten ugrunnet opphold.
Ved vesentlig endring av kundens virksomhet tar selskapet
forbehold om premieøkning og endring i vilkårene.
Nemndbehandling
Dersom det oppstår tvist mellom sikrede og selskapet, kan
hver av partene kreve nemndbehandling i samsvar med FAL
§ 20-1.
Informasjonsplikt
For forsikringsavtaler som er avtalt via forsikringsmegler,
gjelder at alle opplysninger er å betrakte som om de er gitt
direkte til/fra forsikringstaker.
Betaling av premie
Selskapets ansvar begynner å løpe fra forsikringens
ikrafttredelsesdato. Betalingsfristen er 30 dager fra den dag
selskapet har sendt premievarsel til forsikringstakeren.
Dersom premien ikke er betalt ved utløpet av betalingsfristen,
jfr .FAL § 5-1/14.1, og selskapet ansvar løper, sender
selskapet et nytt premievarsel med minst 14 dagers
betalingsfrist regnet fra avsendelsen. Ved manglende
betaling vil selskapets ansvar opphøre, jfr FAL § 5-2/14.2.
Ved skade sendes skademelding:
AIG, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo
skadekontoret@aig.com – Tlf: +47 22 00 20 80.
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Premiesammendrag
Produktnavn
Ulykke og Idrettsforsikring

Objektnavn
Frivillige under arrangement

Fra
01.01.14

Til
31.12.14

Kollektiv Ulykkesforsikring
Forsikringsvilkår:

GEN-100
AH-557

Generelle vilkår av 01 12 2012
AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund av 01.11.2013

Spesielle bestemmelser:

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og gruppeavtalen gjelder foran vilkårene.

Forsikringstakers plikter:

Forsikringstaker plikter å sende fortløpende melding om arbeidstakere som skal tas opp i eller
meldes ut av ordningen. Dersom selskapet får melding om opptak eller uttredelse etter den dag
endringen skulle finne sted, kan endringen først gjøres gjeldene fra den dag melding er mottatt hos
selskapet.

Dekning
Sikrede
Hva forsikringen omfatter
Hvor forsikringen gjelder
Forsikringssum
Egenandel**

Kollektiv Ulykkesforsikring
Frivillige under arrangement
Ulykke og Idrettsforsikring
Forsikringen gjelder under arrangementer og konkurranser organisert av klubber tilknyttet
Norges Triathlon Forbund, og som er terminfestet på Norges Triathlon Forbund sin terminliste.
Fremgår av tabell under
kr 1 000 ved behandlingsutgifter

Forsikringsytelser
a) Ulykkesdødsfall
b) Livsvarig medisinsk invaliditet
c) Tannskader**
d) Øvrige behandlingsutgifter**

Forsikringssum
80 000
200 000
15 000
15 000

A.

Ulykkesdødsfall utbetales ved den forsikredes død; Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, er ikke
dekket.

B.

Invaliditetserstatning utbetales prosentvis i forhold til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad
over 50 %. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 200 % av forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke
erstatning.

C. Egenandel tannskader 1 000 kr for. Gjelder behandling av tannskade i inntil 2 år fra skade dagen. Endelig oppgjør for
tannskader skal imidlertid på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker foretas innen 2 år fra skade
dagen.
D. Egenandel behandlingsutgifter 1 000 kr for. Behandlingsutgifter forøvrig gjelder for medisinsk behandling i inntil 2 år fra skade
dagen.
Behandlingsutgifter gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år. Det betales kun en egenandel
skadetilfelle

Ved skade sendes skademelding:
AIG, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo
skadekontoret@aig.com – Tlf: +47 22 00 20 80.
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