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RYTTERFORSIKRING/LISENSFORSIKRING
Barn til den dato de fyller 13 år, forsikres automatisk via NIFs barneidrettsforsikring.
Fra fylte 13 år (til man fyller 70 år) tilbys medlemmer ulykkesforsikring gjennom If via
lisensen. Lisensforsikringen gjelder fra betalingstidspunktet og ut kalenderåret.
Forsikringen omfatter:
A Ulykkesdødsfall
Utbetales ved forsikredes død:
Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg,
er ikke dekket.
B Invaliditetserstatning
Utbetales prosentvis i forhold til invaliditetsgraden. Progressiv
invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 %. Se også
vilkårenes pkt. 6.3. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales
200 % av forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke
erstatning.
C Tannskader
Egenandel
D Fysioterapi/kiropraktor
Egenandel
E Behandlingsutgifter (øvrige)
Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år
Egenandel

Kr. 50.000

Kr. 500.000
Kr. 25.000
Kr. 1.000
Kr. 3.500
Kr. 1.000
Kr.
Kr.

15.000
1.000

Hvordan melde fra om en personskade
Hvis du får en idrettskade, kan du melde skaden på www.if.no og velg: meld skade på
person.
Du kan også ta direkte kontakt med If’s skadeavdeling på telefon 67 84 04 70.
If’s kundetelefon, 02400, er åpen døgnet rundt.
Registrering og behandling skjer med det samme.
Skaden må kunne bekreftes av trener eller leder.

Særlige vilkår for NRYFs lisensforsikring 2011
1.1
GENERELT
For forsikringsavtalen gjelder vilkår for idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt
de ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor.
1.2
HVEM ER FORSIKRET?
Forsikringen omfatter alle lisensierte utøvere tilsluttet NRYF som har betalt rytterlisens
med forsikring for lisensperioden, og forutsetter at vedkommende er medlem av norsk
folketrygd.
1.3
HVA FORSIKRINGEN GJELDER
Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett, og som inntreffer i
forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på
legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i
forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
1.4

NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder under konkurranser, stevner og oppvisninger, under
organisert trening i idrettsarena. Utenfor idrettsarena gjelder forsikringen for
organisert fellestrening, eller når det kan dokumenteres at skaden skjedde
under trening som inngår i et planmessig treningsprogram, som er relevant for
den gren det er løst lisens for.
b)
Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert
idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningssted i forbindelse med
organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der
skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes
forsikringsselskap.
c)
Under reiseopphold som foregår utenfor klubbens hjemsted, gjelder
forsikringen også under oppholdet – dog høyest én uke før første og tre dager
etter siste konkurransedag, enten utøverne er samlet eller hver for seg.
a)

1.5
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller
anlegg.
Forsikringen gjelder ikke for utøver som er sykmeldt.
Forsikringen omfatter ikke belastningslidelser og slitasje.
Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke.
Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det
offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig
operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikk.
Forsikringen gjelder ikke dersom lover og regler ikke følges. Skader som
skjer under trening og konkurranser, erstattes bare dersom godkjent
beskyttelsesutstyr etter gjeldende reglement er benyttet.
Selskapet svarer ikke for medisinsk invaliditet under 5%.

1.6

NÆRMERE OM YTELSENE

1.6.1 Tannskade – se tabell
Gjelder behandling av tannskade i inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for
tannskader skal imidlertid på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller
tanntekniker foretas innen 2 år fra skadedagen.
1.6.2 Fysioterapeut/kiropraktor – se tabell
Når det er tegnet rytterlisens med forsikring, dekkes utgifter til behandling rekvirert av
lege og som ikke skjer hos fysioterapeut som er ansatt i klubben eller har avtale med
klubben.
1.6.3 Behandlingsutgifter for øvrig – se tabell
Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter iflg
Trygdekontorets egenandelssatser til lege som er godkjent under kommunens
refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker og medisin forordnet av lege.
1.7
MELDING OM SKADE
Hvis du får en idrettskade, kan du melde skaden på www.if.no og velg: meld skade på
person.
Du kan også ta direkte kontakt med If’s skadeavdeling på telefon 67 84 04 70.
Registrering og behandling skjer med det samme.
If har også en kundetelefon, 02400, som er åpen hele døgnet.
Skaden må kunne bekreftes av trener eller leder.
If… oppgjør Ulykke, Postboks 240, 1326 Lysaker
Telefon 67 84 04 70

Kontakttelefon ved skade:
67840470 - 02400

