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Til klubbene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotballforsikringen 2013 
 
 
Fotballforbundet går nå inn i sitt 4. år med den nye Fotballforsikringen. 
 
Den nye ordningen med etableringen av idrettens skadetelefon, har vært en stor suksess og langt 
flere fotballspillere får i dag hjelp og støtte enn tidligere. 
  
Norges Fotballforbund (NFF) henstiller klubbene å orientere sine medlemmer godt om de fordeler som 
ligger i å kjøpe utvidet forsikring da denne har ennå bedre dekninger og vesentlig kortere 
behandlingstid. 
 
Generelt 

 Fotballforsikringen 2013 gjelder fra og med 1. mars 2013 til og med 28. februar 2014. 

 Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av klubber og spillere. 

 All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk. 

 NFF starter utsendelse av faktura for betaling av lagsforsikring primo mars 2013 

 Forsikringsbevis og Forsikringsvilkår sendes klubbene via e-post 
 
 
Fotballforsikringen inkluderer også barn 

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.  

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballklubb 
tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert 
aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. 

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under 
grunnforsikringen. 
Spillere som har fylt 12 år må være registrert i Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem 
(FIKS) som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. 
 
Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS. 
I henhold til NFFs kampreglement § 2-1, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i 
obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong. 
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Forsikringsytelser for 2013 er uendret 
 
   Ytelser Fotballforsikringen 2013 Grunnforsikring                                               Utvidet                                   

    Pålagt Frivillig 

A Idrettens Skadetelefon Ja Ja 

Callsenter som gir råd og skaffer behandling       

B Undersøkelse og behandling av akutte skader 6.000   10.000 

Undersøkelse og behandling belastningsskader 6.000 10.000 

Undersøkelse og behandling av spiseforstyrrelse 50.000  100.000  

Sammensatte symptomer*  10.000 10.000 

C Operasjon (Spesialist i kirurgi) 15.000 100.000  

Dekker ikke operasjon av belastningslidelser i 
grunnforsikring 

    

D Billeddiagnostikk (MR, CT, Ultralyd og røntgen) 3.000 3.000 

E Tannlege 35.000 50.000 

F Reiseutgifter 4.000  6.000  

G Ulykkesdødsfall:           

  ved død 50.000 50.000 

  utbetales til ektefelle /samboer samt barn der avdøde 
var eneforsørger  

150.000 150.000 

  Til barn under 20 år 50.000 50.000 

H Progressiv invaliditet:      

   10 % til 50 % 15.000 – 150.000 15.000 – 150.000 

  50 % til 100 % 150.000 – 600.000 150.000 – 600.000 

  Egenandel      

  Gruppe B, C, D og E  1.000 1.000 

(Det betales kun en egenandel per skade/ulykke/lidelse)    

  Behandlingsgaranti      

  Frist for oppstart undersøkelse/behandling  3 mnd 3 Virkedager 

 

* Se informasjon på www.fotballforsikring.no fra 1. mars 2013 
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Forsikringspremiene for Fotballforsikringen 2013  

  
Obligatorisk 

grunnforsikring 
Tillegg for frivillig utvidet 

forsikring 

Toppfotballforsikring  Individuell  Pris pr spiller ved tegning  
for hele spillertroppen 

Tippeligaen  
 

 1.500  2.000   

Adeccoligaen  1.500   2.000   

Toppserien  1.500    1.500   

Toppfotballforsikring Individuell Pris pr spiller ved tegning  
av enkeltspiller 

Tippeligaen 1.500   3.000   

Adeccoligaen 1.500   3.000   

Toppserien 1.500   2.500   

SENIORFOTBALLEN (MENN OG KVINNER) Lagsforsikring Individuell forsikring 

Oddsenligaen 30.000   1.100 

1. divisjon kvinner 19.000  900 

3. divisjon menn 19.000  900 

4. divisjon menn 16.000  900 

Lavere div - 11-er 10.000  900 

Lavere div - 7-er og 5-er 5.000  900 

BARNE- OG UNGDOMSFOTBALL (0 -19 ÅR) Lagsforsikring Individuell forsikring 

Alle klasser, 11'er, 7'er og 5'er Gratis 800 

OLD BOYS/GIRLS Lagsforsikring Individuell forsikring 

11'er  8.000  1.900 

7'er og 5'er 6.000  1.900 
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Faktura for betaling av lagsforsikring 

Forsikringskravet for lagsforsikring til klubbene blir sendt ut fra NFF primo mars. 

 

Betalingsfristen for lagsforsikring er 14 dager.  

Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning 
fra 1. mars 2013.  

Det er klubbenes ansvar at spillere er forsikret, både gjennom å betale forsikringspremien innen fristen 
samt å sikre at spillerne er registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og 
kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. 

Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen 
ved skade. 

Gyldig forsikring er et krav i NFFs kampreglement i forhold til spilleberettigelse, og det er derfor helt 
avgjørende for lagets deltakelse i seriespill at forsikringen blir betalt innen fristen. 

Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er 
forsikret, verken på trening eller i kamp. Spilleren er heller ikke spilleberettiget på lag det ikke er betalt 
forsikring for.  

 

All informasjon om Fotballforsikringen, herunder ytelser og premier, finner du på våre hjemmesider; 

http://www.fotballforsikring.no  

 

Forsikringsbevis og Forsikringsvilkår 

Forsikringsbevis og Forsikringsvilkår for Fotballforsikringen 2013 sendes til alle klubber via e-post.  

Det er klubbens ansvar å distribuere forsikringsbeviset og forsikringsvilkåret til alle aktive spillere i 
klubben. 

 

Norges Fotballforbund ønsker alle klubber, lag og spillere lykke til med årets sesong! 

 

 

Med hilsen 
NORGES FOTBALLFORBUND 
 
 
Stein Pedersen 
Fagansvarlig Forsikringer 

Arbeid/mobil:  958 16 722 - faks: 21 02 93 74 

e-post: stein.pedersen@fotball.no  

http://www.fotballforsikring.no/
mailto:stein.pedersen@fotball.no

