Orientering om kollektive forsikringsordninger etablert for VFO i Gjensidige
Kortfattet orientering pr 2014-07-31
Det gjeldende forsikringsdokumentet, som er tilgjengelig i fullstendig tekst, er styrende for forsikringene. Denne orienteringen er bare ment som en kort
introduksjon og forklaring. Ordningene gjelder for Vellenes Fellesorganisasjon og organisasjoner som er medlemmer av Vellenes Fellesorganisasjon

Forsikring

Gjelder for

Omfatter

Omfatter ikke

Beløpsgrenser

Yrkesskade /
Yrkessykdom

Beboere i vellets område som
gjør ulønnet arbeid for vellet.

- Arbeid som utføres av enkeltpersoner mot betaling
- Næringsdrivende med oppdrag for vellene

Ifølge Lov om
Yrkesskadeforsi
kring

Ulykke,
invaliditet

Beboere i vellets område som
deltar på dugnader i regi av VFO
eller medlemmer av VFO

- Ulønnet arbeid utført av
velforeningens beboere dersom
velforeningen skulle komme i ansvar
etter Lov om Yrkesskadeforsikring
- Skoleelever i arbeidsuke
- Varig medisinsk invaliditet som følge
av ulykke
- Behandlingsutgifter

Diverse unntak som bl.a.:
- Risikosport
- Visse skader og sykdommer

Ulykke, død

Beboere eldre en 20 år i vellets
område som deltar på dugnader
i regi av VFO eller medlemmer
av VFO.
VFO og medlemmer av VFO

- Dødsfall som følge av ulykke
- For beboere under 20 år dekkes
begravelsesstøtte inntil kr 50 000,-

Medlemmer og varamedlemmer i styret i VFO og
styrene i vel som er medlemmer
av VFO, samt daglig leder /
administrerende direktør.

Dekker rettslig erstatningsansvar for
styremedlemmer ved erstatningskrav
fra utenforstående 3. menn.

Diverse unntak som bl.a.:
- Risikosport
- Visse skader og sykdommer
- Komplikasjoner etter behandling
Diverse unntak som bl.a.:
- Kontraktsansvar
- Ansvar som /for:
- Eier eller fører av motorvogn eller
arbeidsmaskiner med fremdrift
- Byggherre
- Bøter og straffbare handlinger
- Forurensning som ikke er kommet plutselig
- Straffbare handlinger og grov uaktsomhet
- Kontraktsansvar
- Ytterligere unntak se vilkår

Max 2 G
Behandlingsutgifter:
Max kr 50.000
Max 1 G

Ansvar

Styreansvar

Krav som reises for skader på ting eller
person som skyldes noe forsikrede har
gjort, eller unnlatt å gjøre. Ansvaret er
definert i Bedrift og
Produktansvarsloven.

Egenandel kr
10.000
Forsikringssum
kr 10 millioner
kroner

Forsikringssum
kr 500.000
Egenandel kr 0,-

