
If er idrettens forsikringsselskap. Sammen med NIF har vi utviklet en egen 
klubb forsikring  som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov.

Vil du vite mer? Ring oss på telefon

02400
eller besøk oss på www.if.no/nif

Klubbforsikring
i samarbeid med nif



klubbforsikringen dekker det mest nødvendige  
Sammen med NIF har vi utarbeidet forsikringspakke som inneholder de 
viktigste  forsikringene en idrettsklubb trenger - til en meget gunstig pris. 
 
Pakken gir klubbene den nødvendige forsikringsdekningen for arrangementer,  
styreansvar, generelt ansvar og underslag. Klubbforsikringen gir også en basis-
dekning for alle medlemmer ved død og invaliditet, med høy invaliditets grad.
 
NIF krever at alle klubber forsikrer seg mot underslag. Klubbforsikringen 
innholder en underslagsforsikring som tilfredsstiller NIFs krav.

klubbens øvrige forsikrings behov
Klubbforsikringen dekker et minimum av de forsikringene en klubb bør ha. 
I tillegg til klubbforsikringen må klubben vurdere hvilke eiendeler som bør 
forsikres og om de har andre forsikringsbehov. Det kan dreie seg om

– bygninger  med tilknyttet virksomhet, for eksempel kiosk med utsalg 
– anlegg  og utstyr 
– kjøretøy  som eies/leies av klubben 
– buss,  traktor, arbeidsmaskiner, reklamesystemer o.l. 
– reiseforsikring

Ta kontakt med oss så hjelper vi dere med å kartlegge klubbens øvrige 
forsikrings behov.



klubbforsikring
Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva forsikringen omfatter og noen av de 
begrensningene  som gjelder. Innholdet er forenklet i forhold til den fullstendige vilkårs-
teksten. Skulle du få en skade erstattes den i henhold til vilkårene. I vilkårene finner du 
også fullstendige sikkerhetsforskrifter.

Hvem forsikringen 
gjelder for.

Hvor forsikringen 
gjelder. 
  

Hva forsikringen 
dekker.

 
Hva forsikringen 
ikke dekker. 

Forsikringssum og 
egenandel.

Sikredes plikter 
ved skadetilfelle.

underslag

Klubb/medlem

Norge

Økonomisk tap som 
følge av at medlem begår 
dokumentfalsk, underslag, 
tyveri, bedrageri og  
utroskap.

Forsikringssum:
Kr 500 000,-

Egenandel:
Kr 15 000,-

Skademeldes If snarest 
mulig. Forholdet må 
politianmeldes og det må 
foretas rettslig pågang for 
å redusere tapet.

ansvar

Klubb/medlem

Hele verden

Klubbens rettslige 
erstatnings ansvar for 
skader i forbindelse med 
aktiviteter som klubben  
normalt forestår. Gjelder 
både person- og ting skade.

Skade oppstått ved 
aktivitet  som dekkes av 
en annen forsikring. F.eks. 
byggearbeider.

Forsikringssum:
Kr 10 000 000,-

Egenandel:
Kr 10.000,-

Skade meldes if snarest 
mulig. Ikke innrøm erstat-
ningsplikt eller forhandle 
om erstatningskrav.

styreansvar

Styremedlemmer/ vara-
medlemmer og daglig 
leder i klubb/lag

Norge

Det økonomiske rettslige 
erstatningsansvaret som 
du personlig kan bli holdt 
ansvarlig for som styre-
medlem.

Person- og tingskader, 
samt straffbare handlinger.

Forsikringssum:
Kr 1 000 000,- samlet for 
styret , og samlet per år.

Ingen egenandel.

Saker som kan ventes å 
føre til erstatningskrav, 
skal meldes til If så raskt 
som mulig.

idrett

Medlem

Hele verden  
(dugnadsarbeid kun i Norge)

1. Idrettsskade under organisert 
idrettsutøvelse.

2. Ulykkesskade under reise og 
opphold i forbindelse med 
organisert idrettsutøvelse.

3. Ulykkesskade under organisert, 
felles dugnadsarbeid, utført for 
idrettslaget av idrettslagets 
medlemmer og deres faste hus-
standsmedlemmer.

1. Dekker ikke skade som er opp-
stått ved aktiviteter som ikke 
naturlig hører sammen idrett 
organisert i NIF. For Dykker- og 
Luftsportforbundet gjelder 
egne regler.

2. Skade som skyldes langvarig 
slitasje eller belastning.  

3. Dugnadsarbeid i tilknytning til 
flytteoppdrag, samt vedlikehold 
av bygninger o.l. dekkes ikke av 
forsikringen. 

Ved medisinsk invaliditet:
Forsikringssum kr 300 000,-

Invaliditetsgrad 
– under 30 % gir ikke erstatning

– mellom 30 % - 50 % gir 
erstatning  prosentvis i forhold 
til forsikringssummen

– over 50 % gir 2 % ekstra per 
prosentenhet over 50%. Dvs. kr 
600 000,- ved 100 % invaliditet

Ved død: 
Forsikringssum kr. 50 000,-

Skademeldes If snarest mulig på 
eget skjema.



vil du vite mer?
Les mer på våre hjemmesider www.if.no, eller ring oss på 02400
Du kan også sende e-post til allianser.bedrift@if.no 

melding om skade

idretsskade/personskade
Skademeldingen gis til behandlende lege/tannlege som fyller ut de medisinske  
opplysningene. Husk å ta vare på originalkvitteringene som sendes til If, 
sammen  med skademeldingen.

Skadeskjema finner du på www.idrett.no (under Klubbhjelp – Idrettsavtaler). 
Du kan også ringe personskadeavdelingen på telefon 67 84 04 70. 

Skadeskjema sendes til If v/Oppgjør Ulykke, P.b. 240, 1326 Lysaker.

Husk at skademeldingen alltid må bekreftes av trener eller leder.

andre skader
Alle andre skader, som ikke er skade på personer, kan meldes på www.if.no/
bedrift. Du kan også ringe vårt skadesenter på 800 00 818.
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