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SNOWBOARDLISENSEN 12/13

Kvittering Til konto 1602 43 98467
Kroner

Bl.nr.

Øre

SNOWBOARDFORBUNDET
Bentsebrugata 13f
0476 OSLO

Fødselsdato:

Forsikring pr. renn Dato

Klubb:

E-post:

Utøverens navn.

Navn

Gateadr.

Postnr./-sted

Fødselsdato og klubb må oppgis!

Spørsmål rettes til: Snowboardforbundet tlf. 22 09 88 40
eller skadeavdelingen tlf. 67840470
Du  forsikres i If via Norges Idrettsforbunds (NIF) barneidretts-
forsikring til den dato du fyller 13 år, og etter denne dato via
NSBF (f.o.m den dato man fyller 13 år fram til man fyller 70 år).
Forsikringen forsikrer kjørere under konkurranse/trening og
gjelder for perioden 15.09. 2012 - 15.09. 2013.
Fullstendige forsikringsvilkår, se baksiden av blanketten. 
Ved spørsmål om vilkår eller skade ring If... tlf. 02 400.

VIKTIG! Før avtale om operasjoner skal
skadeavdelingen kontaktes tlf. 67 84 04 70 .

SNOWBOARDFORBUNDET
MADcard
Sesongen 12/13
MADcard 2012/13. Velg ett av alternativene, fyll ut 
kroner/øre-feltene både på giroblanketten og plastkortet.

LES DETTE FØR DU BETALER:
For å få registrert kjøreren med riktig navn, adresse, fødselsdato og klubb må 
du ta hensyn til følgende.
Ved betaling via nettbank må navn, adresse, fødselsdato og klubb oppgis.
Husk å krysse av for «Kvittering tilbake». Du får da tilsendt kvitteringsoblat 
(etikett) som du kan klebe på kortet. Ved bruk av BrevGiro skal ikke lisenskortet 
sendes inn. I stedet setter du kryss på nedenstående giro, i ruten 
«Kvittering tilbake». Ved betaling i bank eller på postkontor, vil du få kvitteringstrykk
direkte på lisenskortet. Telebank kan ikke benyttes.
Fyll ut giroblanketten fullstendig og tydelig.

PRESS KORTET FORSIKTIG UT LANGS PERFORERINGENE

Årsforsikring
Forsikring pr.arr.

GRUNNFORSIKRING
690,-
200,-

1350,-
UTVIDET FORSIKRING

Grunnforsikring

Navn

otaD/bbulK

Betalerens kontonummer

Utvidet forsikring 

A Ulykkesdødsfall
Utbetales ved den forsikredes død:
Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig 
tilstand eller anlegg, er ikke dekket.

B Invaliditetserstatning
Utbetales prosentvis i forhold til invalidtetsgraden.
Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetgrad
over 50 %. Se også vilkårenes pkt. 6.3. Ved 100 %
medisinsk invaliditet utbetales 200 % av forsikrings-
summen. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.

G Ansvar
Egenandel

F  Behandlingsutgifter (øvrige)
Gjelder for medisinsk behandling av en 
ulykkesskade i inntil 2 år.
Egenandel

E Privat klinikk (operasjon etter avtale med If)
Egenandel

Forsikringen omfatter snowboard Grunn-
forsikring

Utvidet
forsikring

50.000 50.000

150.000

50.000

4.000 10.000
1.000 1.000

C Tannskader
Egenandel

15.000 50.000
1.000 1.000

15.000 25.000
1.000 1.000

3.000.000 3.000.000
3.000 3.000

Forsikringsdekning

Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget.
(Samboerstatus jfr. forsikringsvilkår for idrettsforsikring
Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn
under 20 år (som er hjemmeværende hos forsikrede)

SIKKERHETSFORSKRIFT
Forsikringen gjelder ikke dersom lover og regler for
bruk av bakker, piper, parker og løyper ikke følges. Skader
som skjer under trening og konkurranser, erstattes ikke 
dersom godkjent HJELM ikke er benyttet.

150.000 500.000

D Fysioterapi/Kiropraktor
Egenandel

8.000
1.000

Renn:



MADCARD 12/13

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 utøvere fra de fyller 13 år samt dommere, trenere og 
ledere når årets lisens er betalt. I tillegg gjelder forsikringen valgte ledere og 
materialforvalter. 

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
a) Forsikringen gjelder idrettsskade under renn samt all trening organisert av 

klubber/utøver som er medlem av NSBF. 
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 reise som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også       
under oppholdet - dog høyst en uke før første og tre dager etter siste renn 
- enten utøverne reiser samlet eller hver for seg. 

d) Valgte utøvere og materialforvalter er dekket på vilkår for ulykkesforsikring.

1.5HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
a) Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand     

eller anlegg. 
b) Forsikringen gjelder ikke for utøvere som er sykemeldt.
c) Forsikringen omfatter ikke belastningslidelse og slitasje. 
d) Forsikringen gjelder ikke dersom lover og regler for bruk av bakker, 

piper og løyper ikke følges. Skader som skjer under trening og renn, 
erstattes ikke dersom ikke godkjent HJELM er benyttet.

e) Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke
f) 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 privat sykehus/klinikk når det 
er tegnet utvidet lisens. Se pkt 6.4.

e) Selskapet svarer ikke for medisinsk invaliditet under 5%.

1.6 NÆRMERE OM YTELSENE

1.6.1 TANNSKADE - se tabell
Gjelder behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen. Endelig 
oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostnings- 
overslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen 2 år fra skadedagen. 

1.6.2 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 har avtale
med klubben.

1.6.3 BEHANDLING/OPERASJON PÅ PRIVAT KLINIKK- se tabell
Når det er tegnet utvidet lisens vil selskapet kunne godkjenne nødvendig 
operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikker, f.eks. når det er 
mer enn 3 måneders ventetid ved offentlig helsevesen og/eller det er risiko 
for at skade forverres. 

1.6.4 BEHANDLINGSUTGIFTER FOR ØVRIG - se tabell
Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter 
utgifter ifølge Trygdekontorets egenandelssatser til lege, som er godkjent 
under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, 
forbindingssaker og medisin forordnet av lege. 

1.7 ANSVARSFORSIKRING - Ansvar som idrettsutøver
Startlisens inneholder også en ansvarsforsikring.
Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade som
overstiger avtalt egenandel.
Forsikringssum kr. 3.000.000 pr. skadetilfelle pr. lisens samlet pr. forsikringsår
inklusive renter og omkostninger. Egenandel kr. 3.000 pr. skadetilfelle.
For øvrig gjelder vilkår for ansvarsforsikring. 

1.8 MELDING OM SKADE
Når skade antas å gi rett til erstatning skal skaden straks meldes på skjemaet
"Skademelding idrett" (se www.if.no) sendes til: 

If... oppgjør Ulykke, Postboks 240, 1326 Lysaker
Telefon 67 84 04 70

Særlige vilkår for Snowboardforbundets MADcard (Idrettsforsikring)

Ved spørsmål om
vilkår eller skade,

ring if...
tlf 02400

Polisenr: 0174566
idrettens
forsikringsselskap


