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Samleforsikring for LO-forbund og
tillitsvalgte
Forsikringen gjelder for LO, forbund tilsluttet LO og deres lokale organisasjonsledd.
Forsikringen omfatter alt inventar og løsøre som eies av disse. I tillegg er reiseforsikring
for tillitsvalgte inkludert. Forsikringen dekker også ulykkesforsikring ved streik eller
lock-out, underslag, ansvar og datautstyr.

Hvor gjelder forsikringen:
I Norge i egne/leide kontorlokaler hvor den faglige
virksomheten pågår og i leiligheter eiet av
forsikringstaker.
I hele verden (for gjester kun i Norge).
I Norden for ting som midlertidig er borte fra
forsikringsstedet:
o For ting som er til reparasjon eller ettersyn
etter erstatningsmessig skade, gjelder
forsikringen under transport.
o Transportulykke på varer og under opphold i
bil (inntil 15 000 kroner).

Forsikringen om fatter:
Kontorforsikring
Løsøre eiet av andre og som sikrede har
forsikringsplikt for ved lov eller avtale.
Egen bygningsmessig innredning inntil 125 000 kr.
Nødvendige utgifter til rekonstruksjon 150 000
kroner i inntil 2 år etter skade.
Nødvendige ekstrautgifter til fortsettelse av
kontorvirksomheten i inntil 12 mnd. Maks 250 000
kroner.
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse
rester inntil 150 000 kr.
Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning i
perioden, begrenset til 10 prosent av erstatningen
for tingen etter skadedagens prisnivå.
Skade på leiet rom/bygning i forbindelse med tyveri
eller hærverk med inntil 20 000 kroner.
Glassruter i egne og leiede lokaler med inntil 20
000 kroner.
Penger under lås med inntil 15 000 kroner.
Penger, verdipapirer o.l. med inntil 150 000 kroner
oppbevart i FG-godkjent verdioppbevaringsenhet.
Ran og overfall i egne lokaler og under transport
med inntil 125 000 kroner.
Tyveri og transportskade audiovisuelt utstyr,
kommunikasjonsutstyr, bærbart datautstyr samt
faner/bannere inntil 100 000 kroner
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Innboforsikring
Forsikringen omfatter innbo og løsøre i leiligheter eiet av
forbundet/foreninger:
Innbo og løsøre med samlet forsikringssum inntil
300 000 kroner i hver leilighet. Erstatningen er
begrenset til 50 000 kroner for hver enkelt
gjenstand.
Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av
forbundet.
Penger og verdipapirer inntil 5 000 kroner.
Utgifter til rydding og bortkjøring av verdiløse rester.
Nødvendige merutgifter til opphold utenfor
hjemmet etter skade, begrenset til 100 000 kroner.
Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting
etter skade.
Ekstrautgifter på grunn av prisstigning.
Glassruter i leilighet eiet av forsikringstaker med
inntil 20 000 kroner.

Ansvarsforsikring
Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar med inntil
10 millioner kroner for skader i forsikringsåret.

Kriminalitetsforsikring
Forsikringen dekker direkte tap påført sikrede ved at
tillitsvalgte, ansatte eller andre engasjerte personer har
gjort seg skyldig i underslag, tyveri, bedrageri eller
dokumentfalsk.
Erstatning begrenset til 500 000 kroner per person ved
hvert skadetilfelle.

EDB-forsikring
Forsikringen dekker skade på datamaskiner, -terminaler
og –printere med inntil 3 millioner kroner.
Nødvendige ekstrautgifter etter erstatningsmessig skade
for å opprettholde virksomhetens EDB-drift, dekkes inntil
1 million kroner inntil 12 måneder etter skade.
(forts.)
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Reiseforsikring
Reiseforsikringen omfatter tillitsvalgte, ansatte og andre
som reiser for forsikringstakerens regning eller
representerer denne under reisen.
Reiseforsikringen for gjester invitert av LO gjelder
bare under opphold i Norge, med inntil 17 dagers
varighet. Denne utvidelsen gjelder ikke for personer
som gjester Norge etter invitasjon av de lokale
organisasjonsledd.

Ulykkesforsikring streik/lock-out
Forsikringen omfatter de medlemmene som rammes av
streik/lock-out og som er aktivt med i gjennomføringen
av streiken/lock-outen i forsikringstakers regi.
Forsikringssum 15 G ved død som følge av ulykke.
Forsikringssum 20 G ved 100 % varig medisinsk
invaliditet.
I tillegg dekkes behandlingsutgifter.

Egenandeler
I erstatningsoppgjøret for kontorforsikring og innbo
eiet leilighet fratrekkes en egenandel på 3000
kroner
I erstatningsoppgjør etter ansvarsforsikring fratrekkes
en egenandel på 6000 kroner.
Ved kriminalitetsforsikring er egenandelen 20
prosent av høyst 100 000 kroner.
Ved EDB-forsikring er egenandelen 5 prosent av
skaden, minimum 3000 kroner og høyst 25 000
kroner.
For reiseforsikring er det egenandel på 1000 kroner
ved behandlingsutgifter etter ulykkesskade.
Ved naturskade fratrekkes den egenandel som til
enhver tid er gjeldende i henhold til lov om
naturskadeforsikring.

Kontakt din nærmeste SpareBank 1 for fullstendige vilkår.
Ved skade, ring 02300 og oppgi skadenummer 3533969.

