ULYKKESFORSIKRING for lokal kirkelig virksomhet i Den norske kirke
Forsikringen er tegnet hos KNIF Trygghet forsikring og gjelder fra 1. januar 2010.
Hvem omfattes av ulykkesforsikringen?
Forsikringen omfatter alle deltakere ved aktiviteter og virksomhet der den lokale kirke står ansvarlig.
Den lokale kirke er her forstått som kirkelig fellesråd, menighetsråd, og/eller utvalg/virksomhet knyttet
til disse samt lokal prestetjeneste.
Ansvarlig betyr at aktiviteten må inngå i rådets/utvalgets budsjetter og regnskaper.
Hvem omfattes ikke
En liste over dem som ikke omfattes av forsikringen, vil være vanskelig å gjøre uttømmende, men
aktivitet i regi av institusjonsprester (sykehusprester, fengselsprester o.a.), omfattes ikke av
forsikringen, med mindre disse er ansatt av fellesråd eller menighetsråd.
Aktivitet som skjer i regi av frivillige organisasjoner, f.eks Norges KFUK-KFUM eller Søndagsskoleforbund,
er heller ikke inkludert, med mindre aktiviteten gjenfinnes i lokalkirkens budsjett / regnskap (jf. avsnittet
over).
Erstatninger
Innledningsvis bemerkes at erstatningsbeløpene i forsikringen er stipulert i G (folketrygdens
grunnbeløp). Erstatningssum i kr er beregnet ut fra G (folketrygdens grunnbeløp) i 2009. Beløpene som
er oppsatt er hva forsikringstager maksimalt kan kreve per skadetilfelle, per skadelidte.
· Ved død 0,5 G (kr 36.003,-) for barn og kr 412.000,- for voksne deltagere
· Ved 100 % medisinsk invaliditet: 5 G (kr 360.030,-) for barn og kr 412.000,- for voksne deltagere
· Behandlingsutgifter ved ulykkesskade: Inntil 0,5 G (kr 36.003,-)
· Egenandel (kun ved behandlingsutgifter): 1000 kr.
Andre vilkår
Det er tatt forbehold om ansvarsbegrensning ved endring av risiko (jf. FAL § 4-6). Man erstatter blant
annet ikke skade som er unntatt etter vilkårenes punkt 4.2, Særlige aktiviteter – sport.
Det handler om:
- boksing, bryting, judo, karate, kickboksing og annen kamp/selvforsvarssport og heller ikke frivillig
deltagelse i slagsmål eller forbrytelse
- basehopping.
- sports-/fritidsdykking dypere enn 30 meter.
- yrkesmessig dykking med tilførsel av luft eller pustegass.
- hastighetsløp eller trening til hastighetsløp med motorkjøretøy og motorfartøy
- trial og motocross
- bru pendling og strikkhopping
- rafting eller bruk av elvebrett
- fjell- , is -, klippe- og grotteklatring, juving, buldring og lignende
- paraskiing
- utforrenn som er godkjent av forbund eller krets (altså konkurranseaktivitet)
- oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner
-skade påført av lys og temperatur
Forsikringen dekker ikke ulykkesskade frembrakt av ulike type sykdomstilfeller; som eksempelvis slag,
hjerteinfarkt, besvimelse med mer eller ulykkesskade ved infeksjon av insektsbitt. Forsikringen dekker
ikke forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler.
For det tilfellet at forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfelle eller økt skadens omfang, kan
erstatningen settes ned eller falle helt bort.
Det er meget viktig at forsikrede etter et skadetilfelle er intruffet tar kontakt med lege snarest og
underkaster seg nødvendig behandling og følger legens forskrifter.
Se for øvrig komplette vilkår i vedlegg 1.
Forsikringen er ikke en yrkesskadeforsikring som beskrevet i HTA §§ 10 og 11
I hovedtariffavtalens (HTA) kap. 1 - §§ 10 og 11 beskrives forsikring og erstatning til ansatte i

virksomheten, ved dødsfall og yrkesskade /yrkessykdom. Det heter i § 11.9 at ”Virksomheten plikter å
tegne forsikring som dekker ytelsene etter § 11, jf for øvrig § 10.”
Den felles ulykkesforsikring som omtales i dette rundskrivet, dekker ikke dette kravet. Slik forsikring må
tegnes separat.
Ved skade kontakter man
· KNIF i kontortiden (09 – 15),
telefon: 23 10 37 47
telefaks: 23 10 37 38
epost: post@knif.no
Crawford and Company er skadeoppgjørsavdeling. Kontaktpersonen heter Jørgen Samuelsen og kan nåes på
977 53 100. Hovedansvarlig er Goru Rogne som kan nåes på 924 26 242. Mailadresse til Jørgen er
jorgen.samuelsen@crawco.no

