Vilkår standardforsikring i henhold til forsikringsavtalen
mellom Norges Musikkorps Forbund og Tryg forsikring
(Administreres av NMF)

HVEM ER FORSIKRET
Forsikringen omfatter alle medlemmer/aspiranter, dirigenter, hjelpeinstruktører og
styremedlemmer som er registrert som forsikret i NMFs database, www.korpsdrift.no
Forsikringen forutsetter at vedkommende er medlem av norsk folketrygd
Ulykkesforsikringen gjelder frem til forsikrede fyller 70 år.
Ansvarsforsikringen (hele verden) omfatter de korps som er tilsluttet
NMF-forsikringen. Forsikringen omfatter all aktivitet i regi av NMF og alle
underliggende ledd.

NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikring av instrument og utlevert utstyr gjelder heltid i hele verden.
Ulykkesforsikringen gjelder dugnadsarbeid i korpsets regi. Dugnadsarbeid i
tilknytning til flytteoppdrag samt vedlikehold av hus, bygninger og båter omfattes
ikke.
Reise- og Ulykkesforsikringen gjelder under øvelse, konserter, stevner, reiser inkl.
opphold som foregår under korpsets ledelse. Dessuten gjelder forsikringen på
direkte reise til og fra hjemmet til øvelse/konsert/stevner/styremøte.
Forsikringen gjelder også for forsikrede medlemmer som deltar i andre musikalske
aktiviteter enn korpsets vanlige aktivitet, etter avtale med NMF..
Når et medlem er tilsluttet flere korps skal instrument være forsikret gjennom det
korps som er medlemmets hovedkorps.

Årspremie:
Kr 150,- pr medlem med instrument / kr 55,- pr medlem uten instrument

HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Dekning
A

B

C

D

Utstyrsforsikring – Instrument
Forsikringen dekker utlevert instrument - maks pr. instrument
For slagverk er summen den øvre begrensning pr. medlem.
Forsikringen dekker også privat eid instrument.

130.000,-

Utstyrsforsikring - Uniform og annet utlevert utstyr
Forsikringen gjelder medlemmer med eller uten instrument, maks pr. medlem

15.000,-

Ulykkes dødsfall
Utbetales etterlatte ved den forsikredes død i henhold til vilkår for ulykkesforsikring

50.000,-

Invaliditetserstatning
Utbetales prosentvis i forhold til forsikringssummen. Ved 100% varig medisinsk
invaliditet utbetales full erstatning. For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende
mindre del.

E

Tannskader (behandling inntil 2 år fra skadedagen)
Tannskader som skyldes spising er unnlatt.

F

Behandlingsutgifter - øvrige
Etter en ulykke erstattes rimelige utgifter til nødvendig medisinsk behandling som
foretas innen 3 år fra den dagen ulykken inntraff.
Egenandel punktene A, B, E og F

G

Forsikringssummer

ReiseEkstra
Personlig reisegods (skader under kr. 500.- erstattes ikke)
Reisesyke
Hjemtransport
Avbestilling

500.000,-

25.000,-

15.000,1.000,-

10.000,Ubegrenset
Ubegrenset
20.000,-

Ansvarsforsikring
Det er tegnet felles ansvarsforsikring for alle korps som er tilsluttet avtalen. Dette gir
korpsene trygghet mot rettslig erstatningskrav (i følge norsk lov) for skader på "tredjemanns
person eller ting". Hvis det oppstår erstatningskrav kan korpset ta kontakt med Norges
Musikkorps Forbund som sørger for at kravet blir juridisk behandlet hos Tryg.
Forsikring ved Person- eller tingskade er inntil kr 10.000.000,- pr skadetilfelle.
Egenandel kr 15.000.

Yrkesskade for dirigenter/instruktører
Forsikring pålagt ved lov for dirigenter og instruktører som korpset selv lønner (leverer lønns
og trekkoppgave for). Erstatter tidligere tilleggsforsikring ”Yrkesskadeforsikring for ansatte i
musikkorps”.
Korpset rapporterer til NMF hvem som skal inngå i denne forsikringen ved å huke av for
dette på aktuell person når innlogget i korpsdriftssystemet.

Aktuelle tilleggsforsikringer (inngår ikke i standardforsikringen)
UTSTYR PÅ LAGER
A

Utstyr på lager

B

Verdisakforsikring

Omfatter alt utstyr på lager - ikke utlevert til medlemmene - begrenset til
Forsikringen dekker f.eks. instrumenter, noter, uniformer, fane, kontorutstyr osv.

Omfatter instrumenter, faner som vanligvis befinner seg på lager, men som tas ut for
midlertidig bruk.

Egenandel

Forsikringssummer

500.000,-

50.000,4.000,-

Hvis et korps ønsker høyere forsikringssum kan summen dobles eller tredobles.
Årspremien øker tilsvarende.
Oversikt over hva som befinner seg på lager skal forefinnes hos korpset.
Forsikringen som kan tilbys for utstyr inntil kr. 500.000 på lager, omfatter skader
som følge av brann, vannledningsskade og tyveri som følge av innbrudd, samt
bygningsmessig skade inntil kr. 15.000.- som følge av erstatningsmessig
tyveriskade.
Forsikringen har følgende forskrifter til sikring mot tyveri og skadeverk:
Sikkerhetsforskriften gjelder dører, vinduer og åpninger inn til bygningen eller deler
av bygningen, inkludert boder, som korpset disponerer.
Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig sikret med haspe eller
lignende. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret.
Verdisakforsikringen gjelder for hele verden og dekker skade under transport og
opphold underveis.
Ønskes større dekning, kan polisen økes trinnvis med kr. 500.000,- / 50.000,(verdisakforsikring).
Til eget bruk må det foreligge oppgave over gjenstander med opplysninger om
fabrikat, type, nummer og alder. Forsikringen tegnes gjennom Norges Musikkorps
Forbund.
Årspremie: Kr 1.650,-

ADMINISTRASJON AV FORSIKRINGEN
Rutiner ved innkreving av premie
Norges Musikkorps Forbund krever inn premie fra korpsene. Premie beregnes på grunnlag
av opplysninger gitt av korpsene på innmeldingsskjema eller ved oppdateringer. pr. 1. januar
hvert år.
Nye musikkorps betaler premie fra innmelding og frem til neste 31.12.
Endringer i medlemstallet i løpet av året
Når musikkorpset har betalt premie for antall medlemmer som er registrert på
fakturatidspunkt (01.01.XXXX), vil forsikringen automatisk omfatte nye medlemmer som blir
opptatt i løpet av året, uten at det kreves ekstra premie for disse. Det forutsettes at de blir
registrert som medlemmer i NMFs database fortløpende. Det refunderes ikke premie for
medlemmer som slutter i løpet av året.
Skademeldinger
Skade på instrument eller annet utstyr utlevert av korpset
Korpset sender inn skademeldingsskjema enten som e-post: forsikring@musikkorps.no, eller
med vanlig post til Norges Musikkorps Forbund, Postboks 674, Sentrum, 5807 Bergen.
Alt av fakturainfo, tilbud, info om bekreftelser osv. skal fylles rett inn i dette skjemaet. All
annen dokumentasjon skal skadelidte kunne fremvise ved evt. kontroll dersom Tryg eller
NMF spesifikt ber om dette.
Ulykkeskade
Dersom et medlem har fått skade i forbindelse med ulykke, ta kontakt med oss for å få
tilsendt eget skjema.
Skade i forbindelse med korpstur
Hvis skade har oppstått på reise kan dette rapporteres direkte på www.tryg.no eller
reiseskade@tryg.no
Er det kun instrumentskade og den beløper seg til over 10 000 kr, bør denne sendes på
vanlig skademeldingsskjema for instrument. (Første avsnitt under “skademeldinger”), da det
på den biten er høyere dekningstak.
Foreldelse
Alle skader skal meldes innen 12 måneder etter skadedato. Skademeldinger som er sendt
inn for sent vil bli avslått. Dette er i henhold til generelle skadesaksregler for
forsikringsbransjen.
Kontakt NMF på:
Tlf.: 930 50 692 eller
E-post: forsikring@musikkorps.no

