Försäkringar
En bangolfförening som är medlem i Svenska Bangolfförbundet är automatiskt försäkrad genom en
grundförsäkring som är tecknad i Folksam och som betalas av Riksidrottsförbundet.
Denna försäkring innehåller:









Ansvarsförsäkring
Gäller för idrottslig verksamhet där man som arrangör kan bli skadeståndsskyldig för person eller
sakskada.
Rättsskyddsförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Gäller ledare och funktionärer som utför uppdrag för föreningen. Denna försäkring omfattar inte
anställda eller aktiva idrottsutövare.
Krisförsäkring
Kristerapi efter traumatisk händelse när man utför uppdrag åt den försäkrade organisationen.
Patientförsäkring
Om en läkare eller sjuksköterska utför behandling på uppdrag av en idrottsklubb så gäller inte
alltid den ordinarie vårdnadsgivarens försäkring.

Olycksfallsförsäkring för aktiva
Svenska Bangolfförbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring för aktiva som gäller alla licensierade vuxna
och alla ungdomar (oavsett om de har licens eller inte) som deltar i förbundets verksamhet. Det gäller
tävling och träning samt resor till och från dessa aktiviteter.
Kompletteringsförsäkring
En bangolfklubb äger ofta banor, klubbstugor och annan egendom. Då bör man teckna en
kompletteringsförsäkring för detta eftersom grundförsäkringen inte täcker dessa egendomar. Vanligast är
att man tecknar denna försäkring genom Folksam och på så vis naturligt kompletterar upp
grundförsäkringen som är tecknad i samma bolag. Det kan dock vara bra idé att ta in offerter även från
andra försäkringsbolag.
Notera att om klubben har anställda som gör tjänsteresor så bör man teckna en tjänstereseförsäkring. De
anställda täcks inte av grundförsäkringen (i motsats till ideella ledare).
Anställda
De anställdas försäkringar täcks av arbetsmarknadsförsäkringar som tecknas genom Fora som
administrerar kollektivavtalade försäkringar. Har ni inget kollektivavtal och inte avser att teckna ett sådant
så bör ni kolla upp hur ni på annat sätt löser försäkringsfrågan för era anställda.

Detta är en översiktlig information och vi reserverar oss för eventuella sakfel i texten. Kolla noggrant upp era försäkringar på
egen hand så att ni inte råkar ut för någon obehaglig överraskning den dagen olyckan är framme.
För mera information kontakta förbundskansliet (kansli@bangolf.se 031-7266195) eller försäkringsbolagen direkt. Ni
hittar också information på denna länk: www.svenskidrott.se/Bidragochstod/Idrottslyftet/Forsakringsskydd/
2013-10-23

