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Föreningar som tillhör Gymnastikförbundet kan välja att teckna en 
egendomsförsäkring för föreningens redskap. Här nedan får du en 
kort information om försäkringen som är anpassad efter en gymnastik-
förenings behov. Mer information om försäkringsvillkoren hittar du på 
www.pensum.se, välj sport och sedan gymnastik. 

Allriskförsäkring för redskap
Försäkringen gäller med allriskomfattning. 
Det betyder att ersättning lämnas för plötslig 
och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av 
försäkrad till exempel om någon skulle stjäla 
redskapen. Försäkringen omfattar föreningens 
redskap som till exempel mattor, trampet el-
ler satsbrädor M.M. Alla redskap ska förvaras 
inlåsta eller i låst lokal när dem inte används.

Egendom i bostad
Försäkringen gäller även för föreningens  
redskap som förvaras i en medlems bostad.  
I sådana fall gäller samma krav på lås och  
liknande som i medlemmens hemförsäkring.

Trygg Biltransport
Försäkringen gäller om redskap som transpor-
teras med egen bil skulle skadas under trans-
porten. Försäkringen gäller även vid stöld om 
bilen har ett fungerande larm. Om bilen skadas 
i samband med stölden kan ersättning lämnas 
för bilförsäkringens självrisk.

Vad kostar försäkringen?
Redskapsförsäkringen tecknas per år 1okt till 
30 september och då ingår utrustning upp till 
det valda försäkringsbeloppet. Har din förening 
utrustning som är värd mer än högsta försäk-
ringsbeloppet 2 miljoner kr, kontakta Pensum.

Försäkringsbelopp upp till Premie per år

100 000 kr 530 kr

200 000 kr 825 kr

300 000 kr 1 060 kr

400 000 kr 1 295 kr

600 000 kr 1 645 kr

800 000 kr 2 090 kr

1 000 000 kr 2 470 kr

1 300 000 kr 2 890 kr

1 600 000 kr 3 310 kr

2 000 000 kr 3 880 kr

Redskapsförsäkring  
för föreningar

För att teckna redskapsförsäkringen för din för-
ening logga in i Pensumsystemet på SI.pensum.
se och lägg till önskat försäkringsbelopp.  Har 
du några frågor eller behöver hjälp, kontakta 
Pensum för mer information om försäkringen: 

Eva Hernegran, 08-41 00 65 16, 
eva.hernegran@pensum.se eller 

Patrik Elisson, 08-41 00 65 12, 
patrik.elisson@pensum.se. 

Så här tecknar du 
försäkringen

Viktigt 
skydd


