Gymnastikförbundets
Basförsäkring

PENSUM
kompletta försäkringslösningar

Vill du ha lite extra trygghet?
De flesta människor är noga med att försäkra sina saker. Få kör bil som är oförsäkrad, eller bor i ett oförsäkrat
hus. På Gymnastikförbundet vet vi, tyvärr, att ditt försäkringsskydd ofta är dåligt om du skadar dig i samband
med gymnastik. Därför har vi gjort Gymnastikförbundets Basförsäkring. Gör du svårare övningar med fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) samt överslag och kullerbytta på trampett måste du ha licensförsäkring,
träning eller tävling. Basförsäkring är till för alla som aktivt deltar i föreningens verksamhet. Vi rekommenderar
starkt att alla föreningar tecknar denna försäkring för sina gymnaster.

Detta är innehållet i försäkringen
• ersättning efter en olycksfallsskada för läkarbesök och
tandvård, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
• ersättning efter en olycksfallsskada som gör dig invalidiserad, dubbel ersättning om invaliditetsgraden överstiger 60%
• ersättning till efterlevande vid dödsfall

Hur tecknar jag försäkring?
Anmälan sker via www.gymnastik.se/forsakringsanmalan.
Logga in med föreningens användarnamn och lösenord.
Användarnamn är samma som föreningens id-nummer hos
Gymnastikförbundet. Lösenordet är ”gymnastik”, första
gången du går in. Sedan byter du till ett unikt lösenord.

När gäller försäkringen?
Under deltagande i en av förening eller förbundet anordnad
aktivitet samt under resor till och från dessa aktiviteter.

Det är enkelt, du anger bara antalet personer, uppdelat på
kön, som du vill försäkra.

Var gäller försäkringen?
Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Då aktiviteten
sker på annan ort än hemorten gäller försäkringen också
under resor och vistelse i samband med denna.
Vad kostar försäkringen?
Basförsäkringen kostar 7,50 kr för gymnaster under 15 år
och 15 kr för den som är 15 år eller äldre.
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Har du frågor?
Vänd dig till Siw Johanssson, 08-699 64 89,
siw.johansson@gymnastik.se eller
Carl-Åke Myrsell, 08 -699 64 74,
calle.myrsell@gymnastik.se på Gymnastikförbundet,
eller till Pensum, Eva Hernegran, tel 08 - 41 00 65 16,
eva hernegran@pensum.se

