Forsikring for medlemmer av

NORSK AMATØRTEATERFORBUND
NATF og If har laget en forsikringordning spesielt
tilpasset for deg som medlem.

HVEM ER FORSIKRET?
Forsikringen gjelder alle teaterlagsmedlemmer,
personlige medlemmer og tillitsvalgte i forbund og
teaterlag som har inngått avtale om forsikring gjennom
NATF.

Når et teaterlag gjør avtale om forsikring må alle
medlemmer omfattes av ordningen.
HVA DEKKER FORSIKRINGEN?
VERDISAKER – 5 000 KRONER PER MEDLEM
Forsikringen dekker teaterlagets eiendeler. Eiendelene
er forsikret for 5 000 kroner multiplisert med antall
medlemmer – maksimalt 100 000 kroner. Teaterlag
som har verdier som overstiger den maksimale
forsikringssummen kan kjøpe et tillegg gjennom NATF.
Når medlemmene er på øvelse, turné eller reise dekker
forsikringen også private eiendeler som ikke er dekket
på annen måte, med inntil 5 000 kroner (egenandelen
er 1 000 kroner).
INVALIDITET – 500 000 KRONER
Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet
etter en ulykkesskade. Forsikringssummen på 500 000
kroner utbetales ved 100 % invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres summen tilsvarende.
BEHANDLINGSUTGIFTER – 25 000 KRONER
Forsikringen dekker medisinsk behandling etter en
ulykkesskade i inntil 2 år etter at skaden skjedde.

DØDSFALL – 50 000 KRONER
Forsikringen gir erstatning etter dødsfall på grunn av
ulykke.
ARRANGØRANSVARSFORSIKRING – 10 000 000 KRONER
NATF har gjennom avtalen med If en kollektiv
arrangøransvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dekker
NATF og alle tilsluttede teaterlag som har inngått avtale
om forsikring av medlemmer. Egenandelen er 20 000
kroner.
HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN?
Verdisak- og ulykkesforsikringene for medlemmer
gjelder på reise til, fra og under enhver øvelse eller
oppføring i regi av teaterlag eller forbund, i hele verden.
For teaterlagets eiendeler gjelder forsikringen heltid
på fast øvings- eller lagerlokale. Gjenstander som
medlemmer har fått utlevert eller midlertidig er tatt ut
av fast oppbevaringssted, blir dekket som om det befant
seg på sitt faste sted.
PRIS
Forsikringen koster xx pr. medlem.
Pris for økt forsikringssum for lagets eiendeler er 8 000
kroner for et tillegg på 50 000 kroner.
MELDING OM SKADE
Skaden skal meldes If på telefon 02400 snarest mulig.
Du må oppgi nummeret på forsikringsavtalen. Dette får
du ved å henvende deg til NAFT.

7xxxx_x Inhouse NO

Vil du vite mer?
FOR KJØP OG INFORMARSJON - KONTAKT NATF PÅ TELEFON 418 50 555
ELLER SEND EN EPOST TIL NATF@NATF.NO

