Norges Luftsportforbund
v/Fallskjermseksjonen
Møllergata 39
N – 0179 OSLO

Asker, 12.02.2019

Kollektiv Forsikringsbevis 2019
Forsikringsnummer: AEGIS90008
Unique Market Reference: B601319N37161AAXX
Følgende forsikringer er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette Forsikringsbevis:
Forsikringstaker:

Norges Luftsportforbund (NLF)

Forsikrede:

Medlem som løser lisens og betaler forsikringspremie til
Forsikringstaker

Forsikringen gjelder under:

Organisert fallskjermhopping
Med organisert fallskjermhopping menes den hopping som
gjennomføres i regi av klubb, seksjon og forbund

Forsikringsperiode:

01.01.2019 – 31.12.2019

Gyldighetsområde:

Hele verden

Forsikringsytelser som inngår i medlemskapet / lisensforsikring – Fallskjerm
Følgende forsikring er valgt:
Forsikringsytelser

Ditt individuelle valg hos Forbund
Tandem
Basis

Utvidet forsikring
Tillegg1

Ulykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til
etterlatte
Invaliditet over 15 %, ikke progressiv

100.000

225.000

600.000

500.000

900.000

0

Behandlingsutgifter – maksimalt 2 år

40.000

40.000

0

0

25.000

0

15.000.000

15.000.000

0

Bildediagnostikk

3.000

3.000

0

Forsikringspremie per tandemhopp evt. år

180,-

830,-

+1.000,-

Reiseutgifter – Hjemreise grunnet skade
Ansvar ovenfor 3.mann – Utøver 2

Det belastes kun en egenandel per skadetilfelle med kr 1.000,- unntatt ved Ansvar hvor egenandel er Kr 7.500,-

1

Forsikringssum på Utvidet forsikring kommer i tillegg til Basis når tilleggspremie er betalt kr. +1.000,Non Norwegian citizens may buy this section with Liability insurance as athletes via the club representative sending
foreigners name on email to lpm@agsforsikring.no. Invoice will follow and valid Liability insurance as athletes applies only
when premium NOK 450,- is fully paid. Liability period for Non Norwegians is 30 days from payment date.
2
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Forsikringsavtalen:

Forsikringsavtalen består av dette Forsikringsbevis, Forsikringsvilkår
av 1. oktober 2015, Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 og
det øvrige lovverk. Tekst og dekninger i Forsikringsbeviset gjelder
foran Forsikringsvilkåret og Forsikringsvilkåret gjelder foran
lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikrede medlemmer:

Blir det ført fortegnelse over medlemmene, skal den som fører
fortegnelsen, uten ugrunnet opphold sørge for at enhver som blir
medlem, får tilgang til forsikringsbevis og de vilkår som gjelder for
forsikringen, Lov om Forsikringsavtaler § 19-4.

Avtale endringer:

Selskapet kan gjennomføre endringer i vilkår og premie i
forsikringstiden etter avtale med Forsikringstaker i samsvar med Lov
om Forsikringsavtale § 19-8

Unntak – sanksjoner:

Forsikringsselskapet skal ikke være ansvarlig for å betale
erstatning(er) hvis dette medfører brudd på sanksjoner vedtatt av
FN, Europeiske Union (EU), Norge, Storbritannia eller USA.

Elektronisk kommunikasjon:

En forutsetning for denne Forsikringsavtale er at all kommunikasjon
kan foregå elektronisk, inkludert Forsikringsbevis og Melding av
skade. All informasjon om denne avtalen skal fremkomme på
Forsikringstakers hjemmeside herunder elektronisk
skademeldingsskjema.

Sikkerhetsforskrifter:

Manglende overholdelse av sikkerhetsforskrifter kan medføre helt
eller delvis reduksjon av erstatning.
All behandling skal forhånds-godkjennes av forsikringsselskapet.
Dersom ikke behandlingen er forhåndsgodkjent må sikrede
påregne og betale dette selv.
Forsikrede må være registrert i Forsikringstakers register eller på
annen måte kunne dokumentere tilhørighet i forsikringsavtalen.
Sikrede pålegges å følge Forsikringstakers rutiner ved utøvelse av
trening eller konkurranse. Brudd på disse kan medføre bortfall eller
redusert erstatning.
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Sikkerhetsforskrifter forts.

Merk følgende – Forsikringen gjelder KUN;
• for sikrede som følger NLF´s rutiner, regler og instruksjoner
• for aktiviteter gjennomført i NLF´s regi i Norge og i utland
når hoppingen gjennomføres iht F/NLF sin håndbok
• ved gyldig medlemskap / lisens i NLF
• for hoppere i aldersgruppen fra 16 år (16-18 år med
samtykke fra foreldre) til 70 år
• dersom hopperen er over 70 år og har bestått historisk Dlisens og betegnes som senior fallskjermhopper samt kan
fremlegge NLF´s standard legeattest. Kopi av legeattest
fremlegges NLF for personer over 70 år før lisens kan
fornyes.
• dersom tandemeleven er over 70 år og har legeattest fra
fastlege hvor det fremgår at eleven anses skikket til å utføre
hopp som tandemelev.
Europeisk Helsetrygdkort skal medbringes og fremvises ved skade i
forbindelse med reise og opphold innen EØS området slik at
kortinnehaver har rett til de helsetjenester som er nødvendig under
opphold i annet EØS land. Dekningen ved Europeisk Helsetrygdkort
gis etter reglene i oppholdslandet. Kontakt www.helfo.no for
utstedelse av kort.

Forsikringsselskap:

Lloyds Insurance Company S.A. Bastion Tower. Forsikringene er
formidlet av AGS Forsikring AS under tilsyn av Finanstilsynet i Norge.
For ytterligere informasjon se nedenfor.

Melding av skade:

Elektronisk skademeldingsskjema på Forsikringstakers hjemmeside
skal anvendes for melding av skade. Etter at skaden er meldt
Selskapet avtales videre fremdrift med skadelidte.

Meldefrist på skade:

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til
selskapet innen et år etter at sikrede fikk rede på forhold som
begrunner det, ref FAL 18-5.

Nemndbehandling:

Dersom sikrede eller selskapet krever det kan hver av partene kreve
nemndbehandling etter FAL 20-1 hos Finansklagenemnda (FinKN).
Dersom innehaveren av forsikringen er misfornøyd med
behandlingen av skademeldinger eller med utmåling av erstatning,
kan denne bringe saken inn for Forsikringsselskapet eller
Finansklagenemnda.
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Verneting:

Rettstvister skal løses etter norsk lov med Oslo som verneting.
Norsk rettsvesen skal ha domsmyndighet i eventuelle stridigheter
som oppstår i forbindelse med forsikringsavtalen og i eventuelle
stevninger. Varsel om stevning i den hensikt å iverksette en
eventuell rettssak i forbindelse med denne forsikring skal meldes til
representanten til Lloyd’s of London ved følgende adresse:
Adv.firma Sverdrup DA
v/advokat Espen Komnæs
Postboks 1865 Vika
N-0124 Oslo
Tlf.+47 5 25 79 65/Epost espen.komnaes@sverdruplaw.no
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Informasjon – Kontaktpunkter;
Forsikringsformidler

AGS Forsikring AS
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo
Tlf + 47 4840 4100 E-mail:lpm@agsforsikring.no

Lloyds representant i Norge

Adv.firma Sverdup DA
v/advokat Espen Komnæs
Postboks 1865 Vika
0214 Oslo
Tlf: +47 9525 7065 E-mail:espen.komnaes@sverdruplaw.no

Forsikringsgiver

Lloyd’s Insurance Company S.A.
Lloyd’s Insurance Company S.A. is a Belgian limited liability company
(société anonyme / naamloze vennootschap) with its registered office at
Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium and registered
with Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van
Ondernemingen under number 682.594.839 RLE (Brussels). It is an
insurance company subject to the supervision of the National Bank of
Belgium. Its Firm Reference Number(s) and other details can be found on
www.nbb.be. Website address: lloyds.com/brussels. E-mail:
enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com. Bank details: Citibank Europe plc
Belgium Branch, Boulevard General Jacques 263G, Brussels 1050,
Belgium - BE46570135225536
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