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I tillegg til disse vilkår gjelder:
- Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår
- Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene
- Det øvrige lovverket
Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene.
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
Disse forsikringsvilkår gjelder for Protector Forsikring ASA, senere kalt Selskapet.
Vilkår og premie kan endres ved hvert hovedforfall.

1

Hvem forsikringen omfatter

Forsikringen gjelder for den eller de som er angitt i forsikringsbeviset.
Forsikringen gjelder for personer som har fast bostedsadresse i Norge, og er medlem av folketrygden, jfr.
Lov om folketrygd av 28.02.1997, kap. 2.
Omfatter forsikringen barn, gjelder den inntil første hovedforfall etter at barnet er fylt 20 år.
Definisjoner
Forsikringstaker er den arbeidsgiver eller sammenslutning som inngår forsikringsavtalen med Selskapet.
Forsikrede er den person hvis liv eller helse forsikringen knytter seg til.
Sikrede er den som har rett til erstatning.
Ektefelle er den person forsikrede lovlig er gift med. Likestilt med ektefelle regnes registrert partner, jf. lov
om ekteskap 4. juli 1991. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er gitt bevilling til, eller det er
avsagt dom for separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller
endelig.
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Samboer er person som den forsikrede lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende
forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som
har felles barn og felles bolig med den forsikrede. En person regnes ikke som samboer dersom det på det
tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne
inngås. Samboerskapet regnes som opphørt ved utløpet av den dag ovennevnte vilkår ikke lenger er
oppfylt.
Barn er forsikredes egne barn, stebarn og andre barn under 20 år som iflg. offentlig myndighet forsørges
av forsikrede og er opptatt i hans/hennes familie (jf. for øvrig første avsnitt).

2 Hvor og når forsikringen gjelder
Hvor forsikringen gjelder:
• Forsikringen gjelder i hele verden.
• Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen i inntil 12 måneder, med mindre annet er avtalt og angitt i
forsikringsbeviset.
Når forsikringen gjelder:
2.1 Organisert idrettsøvelse
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, inkludert
treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne:
• Under kamper, konkurranser, oppvisninger
• Under trening på idrettsbane/idrettshall
• Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør
• Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram
• All oppvarming og nedvarming i forbindelse med aktivitetene under de ovennevnte
Under slik organisert idrettsutøvelse dekker forsikringen idrettsskade iht. pkt 4.1
2.2 Reise
Under direkte reise/til fra organisert idrettsutøvelse iht pkt. 3.1 dekker forsikringen ulykkesskade iht pkt. 3.2
2.3 Opphold
Ved opphold på konkurranse/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse iht. pkt. 2.1 dekker
forsikringen ulykkesskade iht. pkt. 3.2

3 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter:
3.1 Idrettsskade
Akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse
med organisert idrettsøvelse iht. pkt. 2.1
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3.2 Ulykkeskade
Fysisk skade på legemet forårsaket ved en plutselig fysisk ytre begivenhet som inntreffer i forsikringstiden i
forbindelse med reise iht. pkt. 2.2 og opphold iht. pkt. 2.3

4 Hvilke skader som erstattes
4.1 Dødsfall
Forsikringen omfatter dødsfall som følge av en ulykkesskade, og som inntreffer innen 1 år etter skadedato.
4.2 Livsvarig medisinsk invaliditet
Forsikringen omfatter livsvarig medisinsk invaliditet som er en følge av en ulykkesskade.
Sikrede har rett til invaliditetserstatning tidligst 1 år etter skadedato.
Hvis graden av invaliditet kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil 3 år etter skadedato.
Oppgjøret vil da baseres på hva som kan antas å bli den livsvarige grad av invaliditet.
• Ved invaliditetsgrad over 50 % beregnes progressiv erstatning (dobbel erstatning).
4.3 Medisinske behandlingsutgifter
Forsikringen omfatter behandlingsutgifter som oppstår som følge av en ulykke, og som er påløpt innen 2 år
fra skadedagen, med inntil den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset.
4.4 Fysioterapi/kiropraktorbehandling
Forsikringen omfatter nødvendige utgifter til slik behandling med inntil den forsikringssum som er angitt i
forsikringsbeviset.
Forsikringen omfatter utgifter til nødvendig behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Behandlingen må være
foreskrevet av lege.
Behandling hos lagets terapeut eller terapeut som laget har avtale med er ikke dekket.
4.5 Erstatning ved tannskade
Forsikringen omfatter behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen med inntil den forsikringssum
som er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen dekker også første permanente behandling (krone, bro etc)
selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen.
Tannskade som følge av spising er ikke dekket.
4.6 Operasjon i privat klinikk
Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje av det offentlige helsevesen.
Forsikringen omfatter behandling/operasjon ved private sykehus/klinikker i følgende tilfeller:
• Når det er forhåndsgodkjent av Protector Forsikring ASA
• Når ventetiden ved offentlige sykehus er mer enn 1 måned
• Når det er risiko for at skaden forverres ved ikke å bli behandlet før ventetid

5 Sikkerhetsforskrifter
Sikrede er pliktig til å overholde særforbundets gjeldende regler om startberettigelse og kamp- og
konkurranseregler for særidretten iht. kap. 6-2 og 14-2 i Lov for NIF og Olympiske komité.
Har sikrede forsømt å overholde ovennevnte regler, kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort iht.
FAL 13-9.
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6 Skader som ikke gir erstatning
Protector Forsikring ASA svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller
indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med:
6.1 Belastningslidelser og slitasje. Forsikringen omfatter ikke skader som kommer gradvis som følge av
langvarig belastning eller slitasjeskader som for eksempel slitasjegikt (artrose) eller senebetennelse
(tendinitter)
6.2 Skader på sinnet. (Psykiske skader som f.eks. sjokk.)
6.3 Skade som anses å være en følge av sykdom eller sykelig tilstand.
6.4 Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke, eller nytelsesmidler.
6.5 Skade ved medisinsk behandling eller bruk av medikamenter,
6.6 Skade forårsaket ved bruk av medikamenter som omfattes av Norges Idrettsforfunds dopingliste.
6.7 Medisinske komplikasjoner, med mindre disse er en direkte følge av en ulykke som er dekket av
forsikringen.
6.8 Økning i invaliditetsgrad som har andre årsaker enn selve ulykken.
6.9 Skader som følge av frivillig deltakelse i slagsmål eller kriminelle handlinger.
6.10 Skade som skyldes yrkesdykking.
6.11 Skade som skyldes eller er en følge av bakterier, virus, HIV-infeksjon, hepatitt virus eller stikk/bitt av
insekter.
6.12 Skade i forbindelse med militærtjeneste utenfor Norge.
6.13 Tannskade som følge av spising.
6.14 Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Protector Forsikring ASA dekker likevel slik
påvirkning når årsaken er en nødssituasjon sikrede ufrivillig var kommet i.
6.15 Ulykkesskade som medfører:
• Muskel- skjelettsykdommer, f.eks. skivelesjon, nucleoprolaps, isjias, lumbago, hekseskudd,
revmatisme, leddrevmatisme, artritt, spondylose, spondylartrose, ’gikt’, fibrositt, fibromyalgi,
spinalstenose, osteochondrose, rotkompresjon, spondylolisthese.
• Hjerte-, karsykdommer.
• Blodsykdommer
6.16 Selvmord, eller forsøk av selvmord, som følge av sinnslidelse. Forsikringen dekker likevel selvmord
dersom sikrede kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak.
Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes at den forsikrede
p.g.a. alder eller sinnstilstand, ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, jf forsikringsavtaleloven §
13-8.
6.17 Flyving som pilot
6.18 Streik/opprør/lockout
6.19 Krigsrisiko
Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade eller dødsfall som direkte eller indirekte skyldes
eller står i sammenheng med krigslignende handlinger (enten krig er erklært eller ikke), opprør eller
lignende alvorlige forstyrrelser av offentlig orden, dersom dette ikke er avtalt skriftlig.
Spesielle bestemmelser for reiser
Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade eller dødsfall inntruffet under krig eller alvorlig
uro i områder hvor det er krig/uro når forsikrede reiser inn i området/landet, dersom dette ikke er
avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Opplysninger om slike områder fås ved henvendelse til
Selskapet.
6.20 Atomkjernereaksjoner
Forsikringen dekker ikke skade som direkte eller indirekte er forårsaket av, eller står i sammenheng
med atomkjernereaksjoner.
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6.21 Jordskjelv/vulkanske utbrudd
Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i Norge.
6.22 Luftfart
Forsikringen dekker ikke annen flyrisiko enn flygning/transport med fly og helikopter.
Ved ulykkesskade inntruffet under flyvning, kan samlet erstatning for én person ikke overstige
kr 5 000 000 ved dødsfall
kr 5 000 000 ved invaliditet/ervervsuførhet
kr 250 000 i behandlingsutgifter/merutgifter
Begrensningen gjelder for summen av alle forsikringer tegnet i Selskapet. Erstatningen skal fordeles på
de forskjellige forsikringer i forhold til deres forsikringssummer.
For barn under 16 år gjelder at forsikringen dekker skade ved:
Forgiftning
Påvirkning av lys/temperatur
Deltakelse i slagsmål
Grov uaktsomhet

7 Erstatningsoppgjør
Sikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet
hold. Forsikringen utbetales på grunnlag av fremlagt dokumentasjon.
7.1 Dødsfall
Dersom ikke annet er avtalt, tilfaller dødsfallserstatningen forsikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter
lov eller testament. Jfr. FAL § 15-1.
Dør den forsikrede av andre årsaker enn ulykken utbetales ingen erstatning.
Dør den sikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken dødsfalls- eller
invaliditetserstatning.
Dør den sikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning, men
invaliditetserstatning.
Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade kommer til fradrag.
Protector Forsikring ASA har rett til å kreve obduksjon.
Er forsikringssummen satt i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G), vil det være G på skadedato som
legges til grunn for erstatningsutbetalingen.
7.2 Varig medisinsk invaliditet
Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av graden av livsvarig medisinsk invaliditet. Erstatning
utbetales i henhold til Sosialdepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997, del II og III, men ikke det
øvrige regelverk. Invaliditet som ikke er angitt i nevnte tabell fastsettes etter skjønn.
Livsvarig medisinsk invaliditets grad må være vurdert og fastsatt av offentlig godkjent medisinsk spesialist
innen det respektive medisinske fagfelt.
Forsikringen dekker ikke invaliditetsgrad på mindre enn 5%.
Ved invaliditetsgrad over 50% beregnes progressiv erstatning (dobbel erstatning).
Tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning.
Den prosentvise graden av invaliditet avgjør hvor stor del av forsikringssummen som utbetales.
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• Hvis invaliditetsgraden kan reduseres ved operasjon eller behandling som sikrede uten rimelig grunn
motsetter seg, skal det likevel tas hensyn til den sannsynlige forbedring som slik behandling kunne
medført.
• Det tas hensyn til den forbedring som kan oppnås ved bruk av protese, høreapparat eller andre
hjelpemidler.
Ved skade på lem eller organ som var helt eller delvis skadet før ulykken, ytes erstatning ut ifra den økning
i medisinsk invaliditet som skyldes ulykken.
Erstatningen gis bare for den del av den medisinske invaliditet som har sin årsak i ulykken.
Summen av individuell erstatning kan ikke overstige det dobbelte av maksimal erstatningssum.
Ved erstatningsutmåling tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle egenskaper.
Livsvarig medisinsk invaliditets grad må være vurdert og fastsatt av offentlig godkjent medisinsk spesialist
innen det respektive medisinske fagfelt.
7.3 Medisinske behandlingsutgifter
For behandlingsutgifter trekkes en egenandel på kr 1.000 hvis ikke annet er angitt i forsikringsbeviset.
Behandlingsutgifter dekkes selv om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet.
Selskapet sin godkjennelse må innhentes på forhånd dersom behandlingsutgiftene ventes å overstige kr
20.000.
Erstatningen omfatter nødvendige utgifter til:
• Lege og tannlege.
• Behandling på sykehus.
• Forbindingssaker, medisiner og proteser som er foreskrevet av lege eller tannlege
• Reise til og fra hjemsted for erstatningsmessig behandling, foretatt med rimeligste transportmiddel.
Protector Forsikring ASA erstatter ikke:
• Opphold på hotell, rekonvalesenthjem eller lignende.
7.4 Forsikrede/sikrede har krav på renter iht. FAL § 18-4.

8 Dokumentasjon
8.1 Dødsfall
Ved dødsfall skal følgende sendes Protector Forsikring ASA:
• Dødsattest med dødsårsak.
• Dokumentasjon som viser hvem som har rett til erstatning.
8.2 Varig medisinsk invaliditet
Hvis ikke annet avtales mellom partene, skal grad av medisinsk invaliditet fastsettes av spesialist innen
fagområdet som er ansatt ved offentlig norsk sykehus. Valg av spesialist skal oppnevnes eller godkjennes
av Protector Forsikring ASA.
8.3 Behandlingsutgifter/ andre utgifter
For andre utgifter skal det legges frem dokumentasjon på utgifter.
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Endring i antall forsikrede

Endres antall forsikrede med 10 % eller mer i forsikringstiden, skal forsikringen endres straks. Det samme
gjelder når endrning i antall forsikrede medfører endring i premien på 10 % eller mer.

10 Bestemmelser for forsikringsavtalen
10.1 Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen. Har
vedkommende flere forsikringsavtaler med Selskapet, tapes også retten til erstatning etter disse ved
samme hendelse, og Selskapet kan med øyeblikkelig virkning si opp enhver forsikringsavtale med
vedkommende.
10.2 Følgene av å gi feil opplysninger
Dersom de opplysninger om risikoen som forsikringstakeren eller noen på forsikringstakerens vegne har
gitt ved tegning av forsikringen, er uriktige eller ufullstendige på noe vesentlig punkt, kan Selskapet si opp
forsikringen med 14 dagers varsel. Har forsikringstakeren forsømt sin opplysningsplikt, kan retten til
erstatning settes ned eller falle bort.
10.3 Følgene av medvirkning
Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom forsikrede forsettlig eller grovt, uaktsomt har medvirket
til skaden, forsikringsavtaleloven §§ 13-8 og 13-9.
10.4 Bestemmelser om oppsigelse
Ved kollektive avtaler har forsikringstaker ikke rett til å si opp forsikringsforholdet i forsikringstiden.
Bestemmelsen i FAL § 12-3 første og andre ledd er fraveket, jf. FAL § 12-3 fjerde ledd.
10.5 Fornyelse av forsikringen
Forsikringsavtalen er bindende i forsikringstiden, jf pkt 7.4. Likevel kan forsikringstakeren si opp avtalen
dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner. Forsikringstakeren kan
ellers si opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringstiden, dersom han varsler Selskapet om dette
senest en måned fra den dag premievarsel for ny avtaleperiode er sendt. Forsikringen fornyes for ett år om
gangen dersom forsikringstakeren ikke nytter sin rett til oppsigelse, og dersom Selskapet ikke har varslet
forsikringstakeren minst to måneder før utløpet av forsikringstiden om at Selskapet ikke ønsker å forlenge
forsikringen.
10.6 Nemndbehandling
Dersom det oppstår tvist mellom forsikringstakeren og Selskapet, kan hver av partene kreve
nemndbehandling for å løse tvisten, jf lov om forsikringsavtaler § 20-1.
Nærmere opplysning om dette kan fås hos Selskapet, Finansnæringens Fellesorganisasjon eller
Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
10.7 Foreldelse
Krav på erstatning foreldes etter 3 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den
berettigede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf, forsikringsavtaleloven § 18-6.
Sikrede mister rett til erstatning dersom kravet ikke er meldt Selskapet innen ett år etter at sikrede fikk
kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. forsikringsavtaleloven § 18-5 første ledd.
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10.8 Premieberegning når forsikringen opphører i forsikringstiden
10.8.1 Ved opphør i medhold av forsikringsavtaleloven
Dersom forsikringen opphører i forsikringstiden i medhold av forsikringsavtaleloven, godskrives uoppbrukt
premie i forholdet mellom den forsikringstid det er betalt premie for, og gjenværende forsikringstid.
10.8.2 Ved opphør som følge av manglende premiebetaling
Dersom forsikringen opphører som følge av manglende premiebetaling, beregnes premie for den tid
forsikringen har vært i kraft etter følgende skala:
Forsikringstid
Inntil 1 mnd
Inntil 2 mnd
Inntil 3 mnd
Inntil 4 mnd
Inntil 5 mnd
Inntil 6 mnd
Inntil 7 mnd
Inntil 8 mnd
Over 8 mnd

Premie i %
av årspremien
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

10.9 Forsikringsselskapenes felles registre
10.9.1 Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister
Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan registreres i "Forsikringsselskapenes sentrale
skaderegister" (FOSS) eller i ROFF, se nedenfor. Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret,
får selskapet automatisk oversikt over fødsels- eller organisasjonsnummer, saksnummer, bransjekode,
selskap, skadetype, dato og saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt på samme
kunde - også skader i andre forsikringsselskap. Det er ikke mulig for selskapene å hente ut informasjon fra
registeret annet enn ved registrering av skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre. Registrerte skader
slettes etter 10 år.
Forsikringstaker har innsynsrett i registeret etter personopplysningslovens § 18. Dersom slikt innsyn
ønskes, må skriftlig anmodning sendes selskapet eller Finansnæringens Servicekontor, Postboks 2473
Solli, 0202 Oslo.
10.9.2 Register for forsikringssøkere og forsikrede
Dersom forsikringssøkerens/forsikredes helseopplysninger medfører tilleggspremie, reservasjon eller
avslag, vil navn, fødselsnummer, selskapets navn og registreringsdato registreres i "Register for
forsikringssøkere og forsikrede" (ROFF). I tillegg registreres søknader om uføreerstatning. Registeret
benyttes av forsikringsselskaper tilknyttet Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) for å sikre at
helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningsplikten overholdes. Registreringer bli slettet etter 10 år.
Forsikrede har innsynsrett i registeret etter personopplysningslovens § 18. Dersom slikt innsyn
ønskes, må skriftlig anmodning sendes selskapet eller Finansnæringens Servicekontor, Postboks 2473
Solli, 0202 Oslo.
10.10 Andre bestemmelser
10.10.1 Lovvalg
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27.
november 1992 nr 111 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale.
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10.10.2 Verneting
Tvister etter forsikringsavtale avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler
i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale.
10.10.3 Valuta
Premiebeløp og erstatninger som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom
ikke annet fremgår av avtale eller forsikringsbevis.
10.11 Garantiordning for skadeselskaper
Selskapet er med i en garantiordning som skal hjelpe de sikrede hvis selskapet ikke har penger til å betale
erstatninger i henhold til skadeforsikringsavtalene, se lov 1996-12-06-75 og særlig forskrift av 2006 12-22
nr 1617 om garantiordning for skadeforsikring. Garantiordningen har maksimalbeløp pr krav. Ordningen
dekker blant annet ikke livsforsikring. For detaljer vises til forskriften.

BISTAND I KLAGESAKER
Hvis en mener Selskapet har gjort feil ved behandlingen av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom
den vanlige saksbehandlingen, kan forsikrede/sikrede ta kontakt med:
Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen, 0212 OSLO
Kontorets virksomhet omfatter alle forsikringsbransjer, også forsikringer som gjelder
næringsvirksomhet. Det koster ikke noe å søke råd hos kontoret.

