Stärk skyddet för
idrottsföreningen
Du som ansvarar för trygghetsfrågor i en idrottsförening
ställs säkert ofta inför frågor som: vad har klubbhuset
för skydd vid oförutsedda händelser, hur är datorer och
idrottsmaterial försäkrade vid inbrott eller brand och
hur är idrottarna försäkrade på resan?

Behöver din förening en
kompletteringsförsäkring?
Den grundförsäkring ni har hos oss genom Riksidrottsförbundet täcker
föreningens basbehov, men det finns mycket annat som en idrottsförening kan behöva försäkringstrygghet för. Det är till exempel viktigt att ha
en utökad ansvarsförsäkring om ni arrangerar olika aktiviteter vid sidan
om er ideella idrottsliga verksamhet. Ni behöver också gå igenom vad
föreningen äger och vilket belopp ni ska försäkra det för.
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Välj trygghet efter behov, Bas eller Stor
Hos oss kan din idrottsförening välja mellan två storlekar på kompletteringsförsäkringen, Bas eller Stor. Då kan ni få ersättning vid skada på
till exempel byggnader, material, datorer och utökat skydd vid vissa
ansvarsskador. Välj sedan mellan 250 000, 500 000 eller 1 000 000
kronor i försäkringsbelopp beroende på föreningens storlek och hur
mycket egendom som ska försäkras.
Jämför de två paketen här nedan för att se vad som passar din förening.
Det här ingår i kompletteringspaketen
Egendom (med valbart försäkringsbelopp)*

Bas

Stor

l

l

l

l

– Lös egendom inklusive extrakostnad
– Byggnad
– Markanläggning/inventaring
Utökat ansvar
Allriskförsäkring för lösegendom 2 prisbasbelopp
(89 000 kr år 2018)

l

Utökat belopp vid förmögenhetsbrott 5 prisbasbelopp
(222 500 kr år 2018)

l

*All egendom är förstariskförsäkrad.

Kompletteringsförsäkring Bas eller Stor köper ni enkelt direkt på
folksam.se och premien betalas av er som idrottsförening.

Kontakta oss så hjälper vi er
att skräddarsy en lösning
De två kompletteringspaketen Bas och Stor passar de allra flesta föreningar. Men behoven ser ofta olika ut. En större förening kan till exempel
behöva hjälp att skräddarsy en lösning. Tveka inte att ta kontakt med
oss så berättar vi mer om våra flexibla idrottsförsäkringar.
Välkommen!

Telefon 0771-950 950
E-post foretag@folksam.se
Måndag – fredag 7.30-17.00

