
Vil du vite mer? 
Ring oss på 21 49 24 00 eller gå inn på if.no

Hverdager mellom 08.00 og 15.30

Creo - forbundet for kunst og kultur

Forsikringer som er inkludert
Sammen med Creo har vi laget en forsikringspakke som er inkludert 

i medlemskontingenten din.

Pakken består av en ulykkesforsikring og en ansvarsforsikring for 
utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet m.m. 

Ulykkesforsikringen er tatt med for å sikre at du har en forsikring 
hvis en ulykke skjer på en konsert, øvelse eller lignende.
Forsikringen gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet og ved 
dødsfall. Erstatningen fastsettes etter invaliditetsgrad på grunnlag 
av Sosialdepartementets invaliditetstabell. Forsikringen omfatter 
også påløpte utgifter til behandling som følge av ulykkesskade. 
Påløpte utgifter er nærmere definert i forsikringsvilkårene.

Ansvarsforsikringen er viktig for å sikre at du ikke faller mellom to 
stoler når du utøver aktiviteter som ikke dekkes av forsikring betalt 
av arbeidsgiver. Forsikringen gjelder hvis du er uaktsom og forår-
saker ting- eller personskade som utløser erstatningsplikt etter 
norsk lov. Du må aldri innrømme ansvar uten at erstatningskravet 
er forelagt If.

Dette er et sammendrag av forsikringspakken. En skade vil erstat-
tes etter de fullstendige vilkårene.
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ULYKKESFORSIKRING ANSVARSFORSIKRING

Hvem forsikringen gjelder for. Betalende medlemmer i Creo Forsikringen gjelder for medlem av Creo når medlemmet
• er freelancer på fulltid eller tar freelance-oppdrag
• driver enkeltmannsforetak uten ansatte
• opptrer, underviser eller har annen aktivitet relatert til 
 Creo-medelmskapet, i egen regi.

Hvor forsikringen gjelder. Hele verden Innen Norden

Hva forsikringen dekker. Medisinsk invaliditet og død i forbindelse med

1. Ulykkesskade (plutselig og uforutsett) under  
 øvelse, konsert, stevne, møte o.l.

2. Ulykkesskade (plutselig og uforutsett) under  
 reise til og fra øvelse, konsert, stevne, møte o.l.

3. For kulturskolelærere, musikkpedagoger, lyd- 
 teknikere, lysteknikere og andre som har yrke  
 som begrunner medlemskapet i Creo, gjelder  
 forsikringen også for ulykkesskade i arbeids- 
 tiden. For studentmedlemmer også i skoletiden.

Medlemmets rettslige erstatningsansvar for skader i for bindelse 
med aktiviteter som begrunner medlemskapet  
i Creo. Forsikringen gjelder i situasjoner der medlemmet 
ikke kommer inn under arbeidsgiverbetalt forsikring.

Med skade menes ting- og personskade.

Hva forsikringen ikke dekker. Sykdom, langvarig slitasje eller belastning. Formuestap når det ikke har inntruffet ting- eller personskade.

Ansvar i egenskap av privatperson (dette dekkes av villa-,   
innbo- og reiseforsikring).

Forsikringssum og egenandel. Ved medisinsk invaliditet:  
Forsikringssum kr 500 000

Ved død: Forsikringssum kr 300 000

Påløpte utgifter etter avtale med selskapet
Egenandel: 0

Forsikringssum kr 10 000 000

Egenandel kr 10 000


