Idrettsskade forsikring
1. Idrettsskade forsikring
Progressiv invaliditetserstatning
Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %
Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %
Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning.

Ulykkes dødsfall
Ved forsikredes død
Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var
eneforsørger
Utbetales til forsikredes barn under 20 år
Behandlingsutgifter / operasjon / hjemreise
Egenandel kr 500

Forsikringssum

30 000 – 150 000
159 000 – 600 000

80 000
150 000
50 000
25 000

Hvilke skader selskapet svarer for
1) Idrettsskade, akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som
inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Skade på
sinnet for eksempel sjokk, regnes ikke som idrettsskade, med mindre det samtidig
er oppstått legemsskade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet.
2) Ulykkesskade, skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet –
ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med reise og opphold.
Skade på sinnet for eksempel sjokk, regnes ikke som ulykkesskade, med mindre det
samtidig er oppstått legemsskade som medfører livsvarig og erstatningsmessig
invaliditet.
Hvem forsikringen omfatter og hvor/når
Forsikringen omfatter alle som har betalt forsikring ved utøvelse av idrett i regi av Norges
Bedriftsidrettsforbund over hele verden. Forsikringen omfatter skader skjedd i regi av
bedriftsidretten, kamper og organisert trening. Det er krav til medlemskap i folketrygden.
A. Organisert idrettsutøvelse, ref. punkt 1 Idrettsskade
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen
omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.
a) Under konkurranser, oppvisninger
b) Under trening på idrettsbane/ i idrettshall / i løype (Omfatter da egentrening)
c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør
d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.
e) All oppvarming og nedjogging i forbindelse med aktivitetene
f) For dommere og assistentdommere er også egentrening omfattet.
B. Reise
Under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse, dekker forsikringen ulykkesskade jf.
Punkt 2 Ulykkesskade.

Forsikringen dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn. Forsikringen dekker kun
utgifter som ikke kan kreves fra annet hold.
C. Opphold
Ved opphold på konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse,
dekker forsikringen ulykkesskade jf. Punkt 2 Ulykkesskade.
Under reiseopphold som foregår utenfor utøverens hjemsted, gjelder forsikringen også
under oppholdet - dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag /
treningssamling - enten utøvere reiser samlet eller hver for seg.

