Norges Luftsportforbund (NLF)
v/HPS seksjonen

Oslo, 01.11.2017

Kollektivt Forsikringsbevis
Avtalenummer (UMR B075G800023)
Følgende forsikringer er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis:
Forsikringstaker:

Hang-, Para- og Speedgliderseksjonen ved NLF (HPS)

Forsikrede:

Medlem som løser lisens og betaler forsikringspremie til
Forsikringstaker

Forsikringen gjelder under:

Konkurranse og trening

Forsikringsperiode:

01.01.2018 - 31.12.2018

Gyldighetsområde:

Hele verden

Følgende forsikring er valgt:

Ditt Individuelle valg hos Forbund
Forsikringsdekning

Forsikringsytelser:

Grunnforsikring

Grunnforsikring
med utvidet
invaliditet

Grunnforsikring
med utvidet
dødsforsikring

Utvidet ved
invaliditet og død

A

Behandlingsgaranti - Frist for oppstart
undersøkelse

3 måneder

10 dager

10 dager

10 dager

B

Tannlege og behandlingsutgifter

Kr 50.000

Kr 50.000

Kr 50.000

Kr 50.000

C

Ulykkesdødsfall - ved sikredes død
utbetales til etterlatte

Kr 200.000

Kr 200.000

Kr 900.000

Kr 900.000

D

Behandlingsutgifter - maximal tid 2 år

Kr 50.000

Kr 100.000

Kr 100.000

Kr 100.000

E

Medisinsk Invaliditet – over 15%

Kr 600.000

Kr 900.000

Kr 600.000

Kr 900.000

F

Ansvar ovenfor 3. mann

Kr 15.000.000

Kr 15.000.000

Kr 15.000.000

Kr 15.000.000

G

Hjemreise ved skade

Kr 350.000

Kr 500.000

Kr 500.000

Kr 500.000

H

Personlige eiendeler som går tapt ved
ulykke (ikke personlig flyutstyr)

Kr 5.000

Kr 5.000

Kr 5.000

Kr 5.000

I

Billeddiagnostikk (MR, CT, Ultralyd og
røntgen)

Kr 3.000

Kr 3.000

Kr 3.000

Kr 3.000
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Premier per medlem

Kr 795

Kr 1.495

Kr 1.395

Kr 1.995

Det belastes kun en egenandel per skade / lidelse uavhengig av valgt Forsikringsdekning

Kr 0

Egenandel Ansvarsskade – per hendelse

Kr 1.000,-

Medlemmer som betaler 12 måneders premie fra 1 november til 31 desember
2017 har gyldig forsikring fra 1 november 2017 til 31 desember 2018.
Lisensforsikring tegnet etter 30 juni betaler 60 % premie av overnevnt premie.
Tandem passasjerer er automatisk forsikret med Grunndekning dersom Piloten har
gyldig lisens for tandem og forsikring.
Forsikringsavtalen:

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

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 finne fremkomme på
Forsikringstakers hjemmeside herunder elektronisk
skademeldingsskjema.

Sikkerhetsforskrifter:

Manglende overholdelse av sikkerhetsforskrifter kan medføre helt
eller delvis reduksjon av erstatning.
Sikrede er aleneansvarlig for å påse at korrekt premie er betalt for
ønsket forsikringsdekning. Eventuell erstatning utbetales etter
betalt premie / dekning og sikrede er alene ansvarlig for å varsle
NLF ved feil dekning.
All behandling skal forhånds-godkjennes av forsikringsselskapet.
Dersom ikke behandlingen er forhåndsgodkjent må sikrede betale
dette selv.
Forsikrede må være registrert i Forsikringstakers register og være
mellom 15 og 75 år. Medlemmer som har fylt 75 år ved kursstart
eller fornyelse av lisens må fremvise helseattest til NLF før
forsikringen er gyldig for selskapet. Utøvere og elever som er under
18 år må ha samtykke fra begge foreldre/foresatte for deltakelse på
kurs, prøvedag og tandemflyving. I de tilfeller der Luftfartstilsynet
har gitt dispensasjon fra nedre aldersgrense vil forsikringen dekke
også disse elever/utøvere.
Sikrede pålegges å følge Forsikringstakers rutiner ved utøvelse av
trening eller konkurranse. Brudd på disse kan medføre bortfall eller
redusert erstatning.
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
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opphold i annet EØS land. Kontakt www.helfo.no for utstedelse av
kort. Selskapet er kun ansvarlig etter denne forsikringsavtale hvilket
de mottar forsikringspremie for – Se Forsikrede.
Forsikringsselskap:

XL Catlin, London – England

Melding av skade:

Elektronisk skademeldingsskjema på Forsikringstakers hjemmeside
skal anvendes.
Kostnader skal forhånds godkjennes av selskapet.
Vakttelefon utover ordinær kontortid ved øyeblikkelig hjelp 24
timer i døgnet, 7 dager i uken hele året når på telefon +47 48 40 41
00. Husk din Reiseforsikring.

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 Finansklagenemnda. Eventuelle
klager skal oppgi forsikringsgiver som er innklaget. Klagen sendes til
Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen
N- 0212 Oslo. Dersom De velger å kontakte AGS Forsikring eller
FinKN bør følgende opplyses:
• Kort orientering om hva saken gjelder - Hva du er misfornøyd
med
• Evt. kopi av avslagsbrev fra Selskapet
• Selskapets navn, adresse og Skadenummer eller avtalenummer
• Kontaktinformasjon om deg som klager – navn, adresse,
tlf/mobilnummer, e-postadresse

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 Lloyds of London ved følgende adresse:
Adv.firma Sverdrup DA
v/advokat Espen Komnæs
Postboks 1865 Vika
N-0124 Oslo
Tlf.+47 9525 7965/epost:espen.komnaes@sverduplaw.no
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