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Norges Husflidlag 

Øvre Slottsgate 2 B 

0157  OSLO   

 

Utskriftsdato: 20.7.2018 

 

 

Din forsikringskontakt: 

Lyberg & Partnere 

Filipstad brygge 1  

0250 OSLO 

Tlf: 23 11 34 00 

 

 

 

Forsikringstaker: Norges Husflidlag 

Kundenummer: 1017070 

  

Forsikringsperiode: 01.09.2018-31.08.2019  

  

Premie å betale 

Herav Naturskade 

Herav Termingebyr 

3 449 

 

 

Herav Trafikkforsikringsavgift til staten  

 

 

Forsikringsobjekter: 
 

Produkt Detalj Fra og med Til og med  Periodepremie 

Kollektiv ulykkesfors. fast 

sum 

Kursdeltagere 01.09.2018 31.08.2019  3 449 

Sum *   3 449 

For kjøretøy: 

 

Dersom kjøretøyet er avgiftspliktig for trafikkforsikringsavgift til staten, kommer dette i tillegg og er spesifisert for hvert kjøretøy. 

Samlet trafikkforsikringsavgift til staten vises øverst i oversikten. 
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Norges Husflidlag Kundenummer: 1017070 

Øvre Slottsgate 2 B Organisasjonsnummer: 970168990 

0157  OSLO Polise ID: 440101960 

 Forsikringsperiode: 01.09.2018 - 31.08.2019 

   

Utskriftsdato: 20.07.2018   

Kollektiv ulykkesforsikring 
Kursdeltagere 

Antall forsikrede: 10  

Dekningsomfang: Heltid  

   

Dekning Ytelser i Kr Forklaring 

 

Medisinsk invaliditet 200 000  Heltid 

Død Ikke dekket  Ikke dekket 

 

 
Forsikringen omfatter ikke ulykke forårsaket under utøvelse av følgende aktiviteter: 

 
- All utøvelse av sport og idrett som gir forsikrede inntekt eller sponsormidler over 1G pr. år. 
- Serie- og cupkamp i alle typer lagidrett når kampen er i regi av forbund eller krets. (gjelder ikke bedriftsidrett) 
- Hastighetsløp med båt, vannjet, vannscooter, bil, motorsykkel, moped, snøscooter eller andre motorkjøretøy. 
- Kampsport 
- Fallskjerm, basehopping, strikkhopp, ballongferd, flyving med micro- og ultralette fly, seilfly, hangliding og paragliding. 
- Dykking dypere enn 40 meter. 

 

 
 

Tilleggsopplysninger: 

Forsikrede: Barn og unge som deltar på diverse kurs i regi av Norges Husflidla. 

Forsikringen gjelder for inntil 10 deltakere i hvert kurs. 

 

 

Årlig premie 3 449  

Periodepremie 3 449 
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Forsikringsvilkår:  C-100 Generelle vilkår Næring 

C-200 Generelle bestemmelser personalforsikring 

C-230 Kollektiv ulykkesforsikring 
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  VIKTIG INFORMASJON OM FORSIKRINGSAVTALEN  

  

 Bekreftelse 

 Vennligst kontroller forsikringsbeviset. Dette er en bekreftelse på avtalens innhold.  

 Eventuelle anmerkninger bes gjort uten ugrunnet opphold. 

 

 Informasjonsplikt 

 For forsikringsavtaler som er avtalt via forsikringsmegler, er alle opplysninger å betrakte som  

 om de er gitt direkte til/fra forsikringstaker. 

 

 Sikkerhetsforskrifter 

 Ved brudd på de sikkerhetsforskriftene som er gjort gjeldende for forsikringen, kan retten til  

 erstatning bli redusert eller falle bort, jf. FAL § 4-8. 

 

 Hvis det i forsikringsbeviset henvises til sikkerhetsforskrifter gitt av andre, kan disse ved  

 forespørsel fremskaffes av Codan Forsikring. 

 

 Endring av risiko   

 Dersom arten eller omfanget av forsikringstakerens/sikredes virksomhet endres i forhold  

 til det som er angitt i forsikringsavtalen, kan erstatningen bli redusert eller falle bort for  

 skade/erstatningsansvar som skyldes det endrede forhold dersom dette er av vesentlig  

 betydning for risikoen, jf. FAL § 4-6.  

 

 Melding av skader 

Skader skal omgående meldes til Codan Forsikring på telefon 06300. Innbrudd og ran skal i tillegg alltid 

anmeldes til politiet. 

 

 Meldefrist for skadetilfelle 

 Ved et inntruffet skadetilfelle må Codan Forsikring varsles uten ugrunnet opphold.  

 Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett år etter at sikrede har fått  

 kunnskap om de forhold som begrunner det, jf. FAL § 8-5, 1. ledd (skade) og FAL § 18-5,  

 1. ledd (person). 

 

 For krav under yrkesskadeforsikringen gjelder følgende:  Arbeidstakerens krav mot Codan 

 Forsikring etter lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 foreldes etter tre år, jf. lovens  

 § 15, 1. ledd.  Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller  

 burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. 

 

 Spesielle regler for personforsikring / yrkesskadeforsikring ved skadetilfelle  

 Ved et inntruffet skadetilfelle skal forsikrede snarest søke lege, underkaste seg nødvendig  

 behandling og følge legens anvisninger. Dersom  Codan Forsikring finner det nødvendig,  

 skal forsikrede la seg undersøke av lege utpekt av selskapet. Undersøkelsen betales av  

 Codan Forsikring. 

 

 Ved tvist om forsikringsavtalen eller oppgjøret kan du be om ny vurdering ved: 

 

 Codan Forsikring 

 Intern Klageordning 

 Postboks 523 Skøyen 

 0214 Oslo 
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 Eller kreve nøytral nemndbehandling i medhold av FAL § 20-1 ved: 

 Finansklagenemnda 

 Postboks 53, Skøyen        

 0212 Oslo       

      

 Ved klager på avgjørelser i Naturskadesaker 

 

 Er det tvil om det foreligger naturskade eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse av 

 naturskadeerstatning er tilstede, kan forsikringsselskapet eller den sikrede forelegge spørsmålet for  

 ankenemnda for Statens naturskadefond etter reglene i naturs kadeloven, ved: 

 

 Ankenemnda/ Landbruksdirektoratet 

 Postboks 8140 Dep 

 0033 Oslo 

 

Forsikring tegnet via Codan sine forsikringsagenter 

 

Denne forsikringsavtalen er inngått mellom din bedrift som kunde og Codan Forsikring NUF som selskap via et 

forsikringsagentur. Forsikringsagenturet har den samme informasjonsplikt som et forsikringsselskap som driver 

virksomhet i Norge, jfr. Lov om forsikringsavtaler kapittel 2 og 11 av 16. Juni 1989 nr. 69. 

Forsikringsagenturet har ikke en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av 

stemmerettigheten eller kapitalen i et forsikringsselskap. Intet forsikringsselskap, eller morselskap til et 

forsikringsselskap har en direkte eller indirekte eierandel i forsikringsagenturet som utgjør mer enn 10 %  av 

forsikringsagenturets stemmerett eller kapital. 

Forsikringsagenten mottar en forholdsmessig del av forsikringspremien som godtgjørelse for sitt arbeid, den 

kan likevel ikke anses som et fordyrende mellomledd for ditt firma.”  

 

Informasjon om behandling av personopplysninger  

Codan Forsikring registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre kunderegistre. Formålet er å 

identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen. Codan har konsesjon for behandling av 

personopplysninger for kundeinformasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler og behandler 

disse i overensstemmelse med Personopplysningsloven og Forsikringsvirksomhetsloven. Enhver som ber om 

det har rett til informasjon om behandling av personopplysninger som vedrører seg selv. Ønsker du å vite mer 

om Codans behandling av personopplysninger vil du finne dette på www.codanforsikring.no eller ved å 

henvende deg skriftlig til:  

 

Codan Forsikring  

PB 523, Skøyen  

0214 Oslo 
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