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Forsikrede: 

Forsikringstaker: 

Avtalenummer: 

Gjelder fra: 

Frivillig teknisk personell på arrangementer 

Norges Rytterforbund 

SP2806857 

20.04.2020 

 

 
 

På de neste sidene finner du en oversikt over dine forsikringer gjennom Norges Rytterforbund. 
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• Frivillig teknisk personell på arrangementer 
 

 
HOVEDDEKNING: 

Kollektiv ulykke Standard 
 

 Forsikringssum Minste invaliditetsgrad Egenandel 

Menerstatning ulykke 
Dødsfallerstatning ulykke 

300 000 kr  
100 000 kr 

1 % 
- 

0 kr 
0 kr 
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1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for de personer eller grupper som 

• er angitt i forsikringsbeviset og 

• personen er medlem av norsk folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer. 
 

 

2 Når forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder ved ulykkesskade som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringen løper for et år av gangen og fornyes automatisk hvis ikke forsikringstaker 

eller If har varslet at forsikringen ikke skal fornyes, jf. FAL 12-7. 
 

Dersom forsikringen gjelder deler av døgnet, ved spesielle aktiviteter eller er begrenset på annen måte fremgår det av forsikringsbeviset. 
 
 

2.1 Opphør av forsikringen 
For forsikrede opphører forsikringen på det tidspunktet den forsikrede trer ut av gruppen som avtalen omfatter. 

 
Forsikringen opphører tidligst 14 dager etter at skriftlig påminnelse er sendt fra If eller forsikringstageren. Hvis slik påminnelse ikke er sendt opphører 
forsikringen to måneder etter at den forsikrede trådte ut av gruppen. 

 
 

3 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder i hele verden. 

 
Er annet avtalt fremgår dette av forsikringsbeviset. 

 
 

3.1 Avvik fra generelle vilkår 
Generelle vilkår punkt 4.8 lempes ved at If svarer for ulykkesskade som oppstår under reise utenfor EØS-området, når innreise fant sted før området ble 

erklært som risikoområde av Det kongelige norske utenriksdepartement og skaden har sammenheng med krig eller krigslignende handlinger. 
 

If sitt ansvar er likevel begrenset til å omfatte skader som inntreffer de første 30 dagene etter at slik erklæring er gitt. 

Denne lempingen gjelder ikke når skader skjer på den norske kontinentalsokkel og Svalbard. 

 

4 Hva forsikringen gjelder 
Forsikringen omfatter ulykkesskader og idrettsskader oppstått under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som 

naturlig hører sammen med denne: 

 

• Under kamper, konkurranser, oppvisninger, 

• Under trening på idrettsbane/i idrettshall, 

• Fellestrening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram, 

• All opp- og nedvarming i forbindelse med aktivitetene under punktene ovenfor. 

 

I tillegg omfatter idrettsforsikringen ulykkesskader oppstått under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse som beskrevet ovenfor og under opphold på 

konkurranse-/treningsstedet. Dette gjelder likevel ikke der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller skadevolders forsikringsselskap i henhold 

til lovpliktig ansvarsforsikring. 
 

Med ulykkesskade forstås fysisk skade på person forårsaket ved en plutselig og uforutsett  ytre begivenhet, "et ulykkestilfelle", som inntreffer i 

forsikringstiden. 
 

Med idrettsskade forstås fysisk skade på person som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forbindelse med organisert 

idrettsutøvelse, uten at det foreligger et ulykkestilfelle. Dersom skaden er forårsaket ved en ytre begivenhet foreligger «et ulykkestilfelle» - og 

ikke en idrettsskade. 
 
 

5 Forsikringens omfang 
5.1 Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen kan omfatte: 

• Dødsfall 

• Medisinsk invaliditet 

• Påløpte utgifter 
 

Hvilke av disse dekningene som er omfattet  fremgår av forsikringsbeviset. 
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5.1.1 Dødsfall 
Forsikringen omfatter dødsfallserstatning dersom forsikrede dør som følge av en ulykkesskade som har inntruffet i forsikringstiden. Retten til erstatning 

inntrer på det tidspunktet forsikrede dør. 
 

Det er forsikringssummen på det tidspunktet ulykkesskaden skjer, som legges til grunn for beregningen av dødsfallerstatningen. 

 

5.1.2 Medisinsk invaliditet 
Forsikringen omfatter invaliditetserstatning dersom ulykkesskade har ført til medisinsk invaliditet. 

 
Med medisinsk invaliditet menes den fysiske varige funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. 

 
Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes  på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av 21.4.1997 nr. 373, del 1 §2, del 2 
og 3. Invaliditetsgraden fastsettes  uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser eller lignende. 

 
Det er forsikringssummen på det tidspunktet ulykkesskaden skjer som legges til grunn for beregningen av invaliditetserstatningen. Erstatningen utgjør en 
prosentvis andel av forsikringssummen tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden. 

 
 

5.1.3 Påløpte utgifter 
Forsikringen omfatter påløpte utgifter til behandling og reiser som følge av ulykkesskade. 

 
Med påløpte utgifter menes rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i Norden som er påløpt de to første årene etter ulykkesskaden, til: 

• lege og tannlege 

• medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege 
• kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege 

• privat CT eller MR foreskrevet av lege og forhåndsgodkjent av If 

• reiseutgifter til og fra hjemstedet  for nødvendig behandling 
 

Ved tannskader hos barn under 18 år refunderes også, etter forhåndsgodkjennelse av If, utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone o.l.) selv 

om sluttbehandlingen må utsettes  ut over to år på grunn av barnets alder. Oppgjør skal likevel skje senest ti år etter utgangen av det året skaden inntraff, 

basert på kostnadsoverslag fra tannlege og/eller tanntekniker. 

Det er en forutsetning at utgiftene ikke kan kreves dekket fra annet hold. 
 

Forsikringen omfatter likevel ikke: 

• behandlingsutgifter ved tannskade som følge av tygging eller biting 

• merutgifter til undersøkelse, behandling eller opptrening i private helseinstitusjoner eller hos 

• privatpraktiserende leger/behandlere uten offentlig refusjonsrett 
• utgifter til hjelpemidler 

• redningsaksjoner og transport fra skadestedet. 
 

 

5.2 Hvilke begrensninger som gjelder 
5.2.1 Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet 
Er forsikringstilfellet  forsettlig fremkalt, er If ikke ansvarlig. 

 
If er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidde skal i denne 

sammenheng forstås den umiddelbare følgen av handlingen, nemlig legemsskaden. 
 

If svarer uansett ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse. 
 
 

5.2.2 Uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet 
For sikrede som er fylt 16 år gjelder: 

 

Er forsikringstilfellet  fremkalt og/eller har omfanget av forsikringstilfellet økt som følge av grov uaktsomhet, kan If sitt ansvar settes ned eller falle bort. Ved 

avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og om forsikrede var i selvforskyldt rus. 
 
 

5.2.3 Skade ved medisinsk behandling eller bruk av medikamenter 
Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade forårsaket ved medisinsk undersøkelse, behandling, o.l. eller ved inntak av medikamenter, med mindre den 

forsikrede er blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade som If svarer for. 
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5.2.4 Begrensninger ved sykdom, smitte og andre særlige tilstander 
Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for skader som oppstår i forbindelse med epileptisk anfall, 

bevissthetstap, hjerneslag e.l. 
 

Forsikringen omfatter heller ikke følgende tilstander, selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: 

• slagtilfelle 

• hjerteinfarkt 
• kreft 

• smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått  som følge av røntgenologisk påvisbart 

• brudd i ryggvirvel el. ryggsøyle, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse 
• infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av 

• en ulykkeshendelse. 
 

Stikk og bitt av insekt regnes ikke som ulykkeshendelse. 
 
 

5.2.5 Slagsmål og forbrytelse 
Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade som skyldes at den forsikrede: 

• frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse, eller 

• er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen deltakelse i straffbar handling. 
 

 
5.2.6 Forgiftning 
Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler. 

 
 

5.2.7 Tannskader 
Tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning. 

 
 

5.2.8 Arr og vansiring 
Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 15%. 

 
 

5.2.9 Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. 
Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med 
F99 i henhold til ICD-10*), og følger av slike. 

* Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon med senere endringer, fastsatt av Verdens 

Helseorganisasjon. 

 
Forsikringen gir ikke rett til erstatning for psykiske lidelser selv om slike lidelser skulle ha sin bakgrunn i en ulykkes- eller idrettsskade. 

 

5.2.10 Doping 
Forsikringen gjelder ikke skade som har direkte eller indirekte sammenheng med bruk av stoffer eller metoder som omfattes av NIF’s bestemmelser om doping. 

 
 

6 Forsikringssum 
Avtalt forsikringssum fremgår av forsikringsbeviset. Det er forsikringssummen på skadedagen som legges til grunn for erstatningsberegningen. 

 
 

7 Egenandel 
Dersom egenandel er avtalt, fremgår dette av forsikringsbeviset. 

 
 

8 Sikkerhetsforskrifter 
Særforbundets gjeldende regler om startberettigelse og kamp- og konkurranseregler for særidretten i hht. §§ 6-2 og 14-2 i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komités lov, må overholdes. 

 
Forsømmes reglene i første ledd, kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort jf FAL § 13-9. 

 
9 Den forsikredes plikt ved skade 
9.1 Melding om skade 
Når et ulykkestilfelle har inntruffet, må melding sendes If så snart som mulig. Meldingen skal også omfatte forsikredes fødselsnummer (11 siffer). 

Forsikringstaker må bekrefte at skadelidte er omfattet  av forsikringsordningen. 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.if.no/


Forsikringsvilkår - kollektiv ulykke 
Avtalenummer   SP799424 
 

02. juni 2020 6 (7) 

If 

Postadresse: Postboks 240, 1326 Lysaker 
Besøksadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo 

Telefon: 21 49 24 00 
www.if.no 

If Skadeforsikring  NUF, Foretaksregisteret Org.nr: 981 290 666 

If Skadeforsikring  AB (publ),  Org.nr:  516401-8102 
Hovedkontor: 106 80 Stockholm 

 

 

 

9.1.1 Melding om skade 
Melding om forsikringstilfelle skal skje så snart som mulig, og kan gjøres på en av følgende måter: 

• Melding til arbeidsgiver 
• Til If direkte ved bruk av skademelding på Ifs hjemmeside www.if.no under "Bedrift" 

• Kontakt personskadeavdelingen i If, tlf. 02400 (hele døgnet) 
 

Meldefristen etter lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler  (FAL) § 18-5 er 1 år. 

 

9.2 Opplysningsplikt og dokumentasjon 
Den som vil fremme krav mot If plikter å fremskaffe de opplysninger, og den dokumentasjon som er nødvendig for behandling av saken. 

 
 

9.3 Lege- og spesialisterklæringer 
Den forsikrede og If har rett til å innhente lege- og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av grunnlaget for kravet. Dersom If finner det 

nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. 

 
Hvis den forsikrede befinner seg utenfor Norge kan If kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av om vilkårene for erstatning 
foreligger. Legens honorar betales av If. 

 
 

9.4 Samvirkende årsaker 
Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis andre forhold, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til det forhold som gir rett til utbetaling under 

forsikringen. 
 
 

10 Skadevurdering og erstatningsregler 
10.1 Medisinsk invaliditet 
Erstatningen fastsettes  på grunnlag av den invaliditetsgraden som ulykkesskaden representerer, og avtalt forsikringssum. 

 
Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på samme person, fastsettes  invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering, på samme måte som for yrkesskade 
(kalt reduksjonsmetoden). 

 
Dersom ulykkesskaden øker en tidligere funksjonsnedsettelse, gjøres fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse. 

 
Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditetsgraden blir høyere enn det skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning, se punktet 
«Samvirkende årsaker». 

 
 

10.1.1 Når invaliditetserstatningen utbetales 
Invaliditetserstatningen kommer til utbetaling når forsikringstilfellet er inntruffet, If har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig 

tid til å kartlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. 
 

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede. 
 
 

10.2 Påløpte utgifter 
Behandlingsutgiftene kommer til utbetaling når If har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon for utgiftene. Behandlingsutgiftene må dokumenteres 

med originale bilag. 
 

Behandlingsutgifter dekkes bare som om forsikrede hadde vært medlem av norsk folketrygd. 
 

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede eller forsikringstaker, avhengig av hvem av dem som er ansvarlig for utlegget. 
 
 

10.3 Dødsfall 
Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling når dødsfallet er inntruffet, If har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å 

kartlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. 

 
Medfører ulykkesskaden at forsikrede dør innen to år etter skadedato, betales dødsfallerstatning. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være 

forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag. 
 

Dør den forsikrede av annen årsak innen to år etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken dødsfall- eller invaliditetserstatning. 
 

Dør den forsikrede senere enn to år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad 
som ulykkesskaden  ville ha medført. 
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10.3.1 Hvem dødsfallserstatningen tilfaller 
Erstatningsutbetalingen ved dødsfall tilfaller avdødes ektefelle. 

 
Har avdøde ikke ektefelle tilfaller erstatningen avdødes arvinger etter lov eller testament i henhold til arvelovens bestemmelser. 

 
En person anses ikke som ektefelle når det på dødsfallstidspunktet er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. 

Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. 

Som samboer regnes en person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapsliknende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt 

samme bolig de siste to årene, eller en person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede. 
 

En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap 
kunne inngås. 

 
En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av 

annen grunn ikke lenger er oppfylt. 
 
 

10.3.2 Begunstigelse 
Ønsker forsikrede at utbetalingen ved død skal tilfalle spesielt utpekte personer, må dette avtales med If. 

 
 

11 Betaling 
Forsikringstakeren innbetaler premie til If samlet for alle forsikrede arbeidstakere, første gang ved avtaleinngåelse, og deretter hver gang forsikringsavtalen 

fornyes. Jf. forsikringsvilkårene. 
 
 

12 Klagebehandling 
Hvis du er uenig i Ifs avgjørelse, kan saken bringes inn for Ifs Kundeombud eller Finansklagenemnda, jf. vilkårene. 

 
Kundeombudet  Telefon 02400 
If Skadeforsikring www.if.no (Velg "Kundeombud" i menyen) 

Postboks 240 
1326 Lysaker 

Besøksadresse: Drammensv. 264, 0283 Oslo 
 

Retten til å kreve nemndbehandling 

Du kan også rette klager som omhandler forsikringsavtalen til: 

Finansklagenemnda (FinKN) Telefon 23 13 19 60 
Drammensv. 145, 5 etg. 

0277 Oslo 
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