
Avtalen sikrer lisensierte utøvere i Norges Motorsportforbund gunstige 
forsikringer tilpasset utøvernes behov.

Samarbeid mellom Norges 
Motorsportforbund og If

Ring oss på telefon

02400



if er motorsportens forsikringsselskap 
Sammen med Norges Motorsportforbund har vi utviklet en forsik-
ringspakke tilpasset utøvernes behov. Den inneholder de viktigste 
forsikringene som utøverne trenger. 

Du kan velge mellom flere ulike lisentyper med ulikt dekningsomfang. 
Du vurderer selv hva du har behov for og hvor omfattende forsikrings-
dekning du ønsker:

– Internasjonal lisens gir maksimal dekning, med garantert  
 behandling innen 1 måned.
– Nasjonal lisens og ungdomslisens gir utvidet dekning,  
 med garantert behandling innen 3 måneder.
– De øvrige lisensene gir en grunndekning, uten tidsgarantier  
 for behandling.

Internasjonal lisens oppfyller de særkravene som de internasjonale  
forbundene stiller. Alle som har betalt lisens i NMF, og som er medlem  
av Folketrygden, kan kjøpe lisensforsikring i If. Den gjelder under 
organisert trening og konkurranseaktivitet i regi av en NMF medlems-
klubb. 

Touringlisens innholder ikke personlig utøverforsikring.

barn 
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund eller 
som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er automatisk forsikret 
i If fram til de fyller 13 år.



forsikringsytelser
lisenstype:

ulykkesdødsfall 
Utbetales ved forsikredes død

Utbetales til ektefelle/samboer i henhold til vilkår for 
Idrettsforsikring

Utbetales til hver av den forsikredes egne hjemmeværende 
barn under 20 år

invaliditetserstatning
Utbetales prosentvis i forhold til invaliditesgraden:
Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 %
Se vilkårenes pkt. 6.3. Ved 100 % medisinsk invaliditet
utbetales 200 % av forsikringssummen.
Lavere invaliditetsgrad gir erstatning prosentvis i forhold til
forsikringssummen.
Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.

tannskader
Egenandel

undersøkelse og behandling av akutte skader
Herunder fysioterapi/kiropraktor
Egenandel

operasjon - etter avtale med selskapet
Egenandel

billeddiagnostikk 
MR, CT, ultralyd og røntgen
Egenandel

Idrettens Helsetelefon - tlf 02401

hjemtransport under internasjonal lisens
Egenandel

ledsager under internasjonal lisens
Egenandel

medisinske behandlingsutgifter under  
internasjonal lisens
Offentlig/privat
Egenandel

Frist for oppstart av undersøkelse/behandling

internasjonal

maksimal dekning

250 000

150 000

50 000

500 000

50 000
1 000

15 000

1 000

50 000
1 000

3 000 

1 000

JA

50 000
1 000

50 000
1 000

125 000 

1 000

1 mnd

dekning
nasjonal/ungdom

utvidet dekning

50 000

150 000

50 000

250 000

35 000 
1 000

10 000 

1 000

15 000 
1 000

3 000 

1 000

JA

3 mnd

trening/andre
grunndekning

50 000

150 000

50 000

150 000

15 000 
1 000

JA



vil du vite mer?

Du kan lese mer om forsikringen på www.motorsportforbundet.no 
Eller du kan ringe If på telefon 02400.

idrettens helsetelefon 02401 
Du kan få rådgivning om idrettsskader og helsespørsmål generelt ved 
å ringe Helsetelefonen – den er åpen døgnet rundt.

melding om skade 
Idrettskade/personskade 
Behandlende lege/tannlege fyller ut de medisinske opplysningene på 
skademeldingen. Husk å ta vare på orginalkvitteringene som sendes  
til If sammen med den ferdig utfylte skademeldingen.

If idrettsskade
Postboks 240
1326 Lysaker
Skademelding finner du på www.idrett.no
 
Du kan også ringe personskadeavdelingen på telefon 67 84 04 70. 

Skademeldingen oversendes NMF for attestasjon/bekreftelse av 
utøvers tilslutning til ordningen.

husk at skademelding alltid må bekreftes av trener eller leder.  
all behandling/operasjon skal skje etter avtale med if. 
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