ORIENTERING OM FORSIKRINGSAVTALEN
MELLOM IF OG NORGES
BADMINTONFORBUND (NBF)
1.1 GENERELT.
For forsikringen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de Generelle vilkår, så fremt de
ikke er fraveket nedenfor. Forsikringen gjelder fra 01.01.2011.Forsikringen er dekket
på polise 0011152.
1.2 HVEM ER FORSIKRET.
Forsikringen omfatter alle spillere fra de fyller 13 år som er registrert i NBF med gyldig
lisens. Dersom lisens er betalt etter 1. januar gjelder forsikringen fra betalingsdato.
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 av en plutselig ytre begivenhet ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med
organisert idrettsutøvelse.
1.4 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER.
a. Forsikringen gjelder idrettsskade under kamper samt all organisert trening som er
relevant for badminton. Forsikringen omfatter også landskamper / kretskamper /
samlinger.
b. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til / fra organisert idrettsutøvelse
og ved opphold på konkurranse- / treningssted i forbindelse med organisert
idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve
erstatning direkte fra
skadevolder eller dennes forsikringsselskap.
c. Under reise som foregår utenfor medlemmets hjemsted, gjelder forsikringen også under
oppholdet - dog høyst en uke før første og tre dager etter siste kamp - enten
medlemmene reiser samlet eller hver for seg.
1.5 HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER.
a. Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg.
b. Forsikringen gjelder ikke for spillere som er sykmeldt.
c. Skade på briller eller kontaktlinser dekkes ikke.
d. Forsikringen forutsetter at behandling / operasjon skal skje ved det offentlige
helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av
enkelte skader ved privat klinikk / sykehus. Behandling / operasjon ved privat
klinikk / sykehus gjelder seniorklassen (Alt. B)
2.

FORSIKRINGSYTELSER.
Hvilke forsikringsytelser den enkelt spiller har avhenger av alder. ALTERNATIV A:
Gjelder for spillere i klassene U15, U17 og U19. ALTERNATIV B: Gjelder for spillere i
seniorklassen.

Alternativ A

Alternativ B

Idretts- / ulykkesdødsfall utbetales ved den
forsikredes død. Dødsfall som er påvirket av sykdom,
sykelig tilstand eller anlegg er ikke dekket.

Kr. 50.000

Kr.

B. Invaliditetserstatning utbetales prosentvis i forhold
til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes
ved invaliditetsgrad over 50%, se vilkårenes pkt. 6.3.
Ved 100% medisinsk invaliditet ut betales 200% av
forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5% gir
ingen erstatning.

Kr. 250.000

Kr. 500.000

C. Tannskader
D. Behandlingsutgifter - øvrige
E. Operasjon ved privat klinikk etter avtale med If
F. Fysioterapeut/kiropraktor

Kr. 15.000
Kr. 15.000
Kr. 4.000

Kr. 25.000
Kr. 25.000
Kr. 8.000
Kr. 3.500

A.

Egenandel pkt. C,D,E og F
Premie alternativ A : U15,U17 og U19 kr.42
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Kr.

50.000

1.000

Premie alternativ B :over 19 år 85.-

NÆRMERE OM YTELSENE.

3.1 TANNSKADE - se tabell
Gjelder behandling av tannskader inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tannteknikker, foretas innen 2 år fra skadedagen.
3.2 BEHANDLING / OPERASJON PÅ PRIVAT KLINIKK - se tabell.
For spillere i seniorklassen med lisensalternativ B vil selskapet kunne godkjenne nødvendig operasjon / behandling av enkelte skader ved privat klinikk / sykehus, f.eks.når
det er mer enn 3 måneders ventetid ved offentlig helsevesen og / eller det er risiko for
at skade forverres.
3.3 FYSIOTERAPEUT/KIROPRAKTOR - se tabell
Når det er tegnet utvidet forsikring, dekkes utgifter til behandling rekvirert av lege og
som ikke skjer hos fysioterapeut som er ansatt i klubben eller avtale med klubben.
3.4 BEHANDLINGSUTGIFETR FORØVRIG - se tabell.
Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter i følge
Trygdekontorets egenandelsatser til lege som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker og medisin forordnet av lege.
4.

MELDING OM SKADE:
Når skade antas å gi rett til erstatning skal skaden straks meldes på skjemaet
"Skademelding Idrett" som via klubben sendes til :
Norges Badmintonforbund, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo.
Skaden behandles av If oppgjør ulykke, Postboks 240,1326 Lysaker,tlf. 67 84 04 70

