Oversikt forsikringer

Vellenes Fellesorganisasjon

• Forsikringsavtalen gjelder for medlemmer tilknyttet Vellenes
Fellesorganisasjon
• Medlemsvellene i Vellenes Fellesorganisasjon er omfattet av
forsikringsavtalen

Classified: Internal

Ansvarsforsikringer

Dekning
• Bedriftansvar
• Produktansvar
• Styreansvarsforsikring

Forsikringssum
10 million kroner
10 million kroner
500 000 kroner

Egenandeler
kr 10 000
kr 10 000
Ingen egenandel

Forsikringene omfatter alle medlemsvellene i Vellenes Fellesorganisasjon.
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Classified: Internal

Yrkesskadeforsikring – Ulønnet arbeid

Forsikringsavtalen gjelder for medlemmer tilknyttet Vellenes
Fellesorganisasjon, og omfatter følgende dekning:
Yrkesskadeforsikring ved ulønnet arbeid utført av velforeningens beboer
dersom velforeningen skulle komme i ansvar etter Lov om
Yrkesskadeforsikring.
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Classified: Internal

Dugnadsforsikring

Ulykkesforsikring ved dugnadsarbeid
- Død som følge av ulykke
- Invaliditet som følge av ulykke

Forsikringssum 1G
Forsikringssum 2G

• Forsikringen omfatter beboere i vellets område når disse deltar i
dugnadsarbeid i regi av velforeningen.
• For personer under 20 år dekkes begravelses kostnader inntil kr 50000,-
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Classified: Internal

Ulykkesforsikring
Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade

Med medisinsk invaliditet menes varig fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse. Invaliditeten fastsettes uten hensyn til yrke,
nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser og lignende.
Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og utforutsett ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som
inntreffer i forsikringstiden.

Behandlingsutgifter på inntil kr 50 000 etter en erstatningsmessig ulykkesskade når forsikrede er medlem av norsk folketrygd.
Behandlingsutgifter utbetales i inntil 2 år fra skadedagen

Dekker også nødvendige utgifter til:
Lege med driftstilskudd, tannlege, kiropraktor og behandling på sykehus.
Fysikalsk- og alternativ behandling foreskrevet av lege.
Forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege.
Rimelige og nødvendige reiseutgifter mellom hjemstedet og behandlingsstedet.
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Classified: Internal

Styreansvar
Dekker styret og ledelsens rettslige erstatningsansvar

Hva dekker styreansvarsforsikringen?
Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for formueskade,
dvs. økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting, når tapet konstateres i forsikringstiden
Forsikringen dekker rettslig behandling av erstatningskrav som omfattes av forsikringen
Hvem kan styret komme i ansvar overfor?
Selskapet
Eiere og aksjonærer
Kreditorer (leverandører, långivere)
Investorer
Det offentlige
Tredjemenn, f.eks. bobestyrer
Hva er styrets oppgave?
Styrets oppgave er regulert i ulike lover, men i hovedtrekk er styrets ansvar:
Forvaltning. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten og at virksomheten drives innenfor lovens rammer.
Styret har overordnet kontroll over virksomheten og ledelse.
Et personlig ansvar
Styreverv er personlig og ansvaret individuelt. Dersom du kan holdes rettslig erstatningsansvarlig hefter du med hele din
personlige formue. Styreansvarsforsikring kan dekke ansvaret og gi økonomisk trygghet.
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Classified: Internal

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring for skade på person og ting

Hva dekker Bedriftsansvar?
Det rettslige erstatningsansvar for skade på person og ting, herunder; – Huseieransvar – Byggherreansvar ved rehabilitering
eller ombygging av eksisterende bygningskropp – Kontoransvar
Rettslig behandling av erstatningskrav som omfattes av forsikringen.

Hva dekker Produktansvar?
Det rettslige erstatningsansvar for skade på person og ting forutsatt at skaden er forårsaket av sikkerhetsmangel eller
skadevoldende egenskaper ved produktet
Rettslig behandling av erstatningskrav som omfattes av forsikringen

Erstatningsbetingelsene må være oppfylt for at en skade skal dekkes under ansvarsforsikringen, dvs. det må foreligge et
økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag og det må være årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget
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Classified: Internal

Kontaktpersoner Gjensidige
Kundeansvarlig

Rolf Gunnar Myklebust tlf: 90293044
Salgssjef bedrift
rolf-gunnar.myklebust@gjensidige.no

Privatforsikringer

Tove Aasen tlf: 41489745
Senior kunderådgiver
tove.aasen@gjensidige.no
Er det noen som ønsker en gjennomgang av sine private forsikringer så ta kontakt med Tove

