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HVA DEKKER KLUBBFORSIKRINGEN?
Sammen med LMK har vi utarbeidet en forsikringspakke 
tilpasset klubbenes forsikringsbehov. 

PAKKEN INNEHOLDER:

1.   Ulykkesforsikring

2.  Ansvarsforsikring  

3.  Kriminalitetsforsikring 

4.  Styreansvarsforsikring 

5.   Datakriminalitetsforsikring

6.   Rettshjelpforsikring

1. ULYKKESFORSIKRING FOR MEDLEMMER
Ulykkesforsikringen dekker skader under organisert 
aktivitet i klubbens regi. Dette gjelder også i  forbindelse 
med reise og opphold knyttet til arrangementer i 
LMK sin regi. Forsikringen dekker også skader som 
 oppstår under organisert, felles dugnadsarbeid utført 
for  klubben av medlemmer og deres faste hustands
medlemmer. 

Forsikringssum ved medisinsk invaliditet er 5 G*,  
ved død 2 G*.

2. ANSVARSFORSIKRING 
Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret 
klubben kan komme i dersom det skjer skader eller ulyk
ker under arrangementer, turer, dugnader og  lignende.

Forsikringen dekker skade på personer og ting med 
 inntil 10 millioner kroner per skadetilfelle.

3. KRIMINALITETSFORSIKRING
Forsikringen dekker klubbens økonomiske tap dersom 
et medlem begår underslag, bedrageri, tyveri eller 
 dokumentforfalskning. Amcar anbefaler alle lag og 
foreninger å ha en slik forsikring. 

Forsikringen dekker det økonomiske tapet med inntil  
1 million kroner.

4. STYREANSVARSFORSIKRING
Styremedlemmer er personlig økonomisk ansvarlig 
 dersom styret kan klandres for feil som er begått. 

Forsikringen dekker det økonomiske rettslige ansvaret 
med inntil 1 million kroner.

5. DATAKRIMINALITETSFORSIKRING
Dekker økonomiske tap som følge av datakriminalitet 
med inntil 500 000 kroner.

6. RETTSHJELPFORSIKRING
Dekker utgifter til ekstern advokat med inntil  
150 000 kroner.

PRIS
Klubbforsikringen koster 2 600 kroner i året, pluss   
25 kroner pr. medlem.

SLIK BESTILLER DU 
Har du spørsmål om Klubbforsikring eller lurer du på 
noe annet? Ring oss på telefon 21 49 24 00.

Klubbforsikringen vår er en spesialforsikring som tilbys klubber tilsluttet 
LMK. Klubbforsikringen inneholder noen av de viktigste forsikringene 

klubben trenger – til en meget gunstig pris.

KLUBBFORSIKRING  
for LMK-medlemmer

*G = Folketrygdens grunnbeløp. 1 G var 96 883 kroner pr. mai 2018

Vil du vite mer?
RING OSS PÅ 21 49 24 00 ELLER BESØK IF.NO


