
   

 

     

NISO Karriereavbruddsforsikring   OBOS-liga fotball 

Forsikringsbevis 

Polisenummer SP2309236 
Forsikringsselskap If Skadeforsikring  
Forsikringstager NISO 
Hvem gjelder forsikringen for (sikrede) Idrettsutøver med karriereavbruddsforsikring 
Gjelder fra dato 01.01.2021 
Utstedt dato 31.12.2020 
Forsikringsdekning Etter avtale med NISO 
Forsikringsvilkår Vilkår av 01.01.2021 
Hva dekker forsikringen Yrkesuførhet iht. vilkårenes punkt 5. 
Forsikringssum Etter avtale med NISO  

 
Forsikringssummen beregnes etter alder på skadetidspunktet. 
 

Forsikringstilfellet 
Forsikringstilfellet inntreffer dersom en spiller utsettes for skade/sykdom i forsikringstiden, 
og av denne årsak anses å bli varig ute av stand til å delta i kamp eller treningskamp på 
tilsvarende nivå som vedkommende hadde før skade-/sykdomshendelsen. 
 
Erstatning 
Erstatning for varig yrkesuførhet som spiller forfaller til utbetaling tidligst 1 år etter 
forsikringstilfellet inntreffer, med mindre varig yrkesuførhet med sikkerhet kan konstateres 
før dette tidspunkt. 
 
Når gjelder forsikringen 
Hele døgnet. 
 
Forsikringstiden og fornyelse 
Forsikringen gjelder for ett (1) år av gangen og fornyes automatisk med mindre en av partene 
sier opp forsikringen og/eller tegningsvilkårene ikke lenger er oppfylt. 
 

Viktige begrensninger 
Selskapet svarer ikke for yrkesuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar 
begynte å løpe og som skyldes sykdom eller lyte som spilleren hadde på tegningstidspunktet 
og som det må antas at spilleren kjente til.  
Fotballspillere som på grunn av skade har blitt varig ute av stand til å spille på tilsvarende 
nivå som vedkommende hadde før skade-/sykdomshendelsen og som har mottatt erstatning 
for dette under en tilsvarende dekning, kan ikke forsikres på nytt under denne forsikringen.  
Forsikringen dekker ikke skade eller sykdom forårsaket av forsettlig fremkalling av 
forsikringstilfellet. 
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Generell informasjon 
Forsikringen er en obligatorisk dekning gjennom medlemskap i NISO, såfremt utøveren ikke 
aktivt avstår fra forsikringen. Fortegnelse over medlemmer føres av NISO. 
 
Kontakt ved spørsmål om forsikringen 
If Skadeforsikring NUF v/Søderberg og Partners AS  Epost: forsikring@02033.no   Tlf: 987 02 033, innvalg 4 

 
Kontakt ved spørsmål om skade 
If Skadeforsikring  
Ta kontakt eller meld skade på if.no eller telefon 
Besøk www.if.no eller ring oss på telefon 21 49 24 00 
 
Kundeombud, intern klageordning i If 
Hvis du er uenig i Ifs avgjørelse i en sak som vedrører din skadesak, kan du kontakte vårt 
Kundeombud for å få den vurdert på nytt. Dersom det er forhold ved forsikringsformidlingen 
(agenten) du er misfornøyd med, kan du klage til Kundeombudet. Kundeombudet ser på saken 
med nye og upartiske øyne.  
 
Retten til å kreve nemndsbehandling 
Du kan også rette klager som omhandler forsikringsavtalen til:  
Finansklagenemda  
Postadresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo  
Besøksadresse: Drammensveien 145, 0277 Oslo 
 
Hvis skade er inntruffet 
Melding om erstatningstilfelle må skje snarest, når det må antas å foreligge rett til 
erstatning. Den som søker erstatning, må snarest søke lege og følge legens anbefalinger.  
Skade må meldes skriftlig og skademeldingsskjema finner du på NISO sine hjemmesider, 
niso.no. Skademeldingen returneres utfylt:  
 
Skade kan også meldes på if.no 
Besøk www.if.no eller ring oss på telefon 21 49 24 00 
 
Innsendelsen av skademelding per post  
If Skadeforsikring 
Postboks 240 
1326 Lysaker 
 
Ved skade må selskapet varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom 
kravet ikke er meldt innen ett (1) år etter at berettigede har fått kunnskap om forhold som 
begrunner det, jfr. FAL § 18 - 5.  
  

mailto:forsikring@02033.no
http://www.if.no/
http://www.if.no/
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NISO Karriereavbruddsforsikring   OBOS-liga fotball   

Vilkår av 1.1.2021 

1 Definisjoner 
Selskap: Forsikringsselskapet som angitt i forsikringsbeviset. 

Forsikringstaker: Virksomheten som angitt i forsikringsbeviset. 

Forsikringsgiver: 
Forsikringsselskapet som er angitt i forsikringsbeviset og som har det fulle ansvar for erstatningsoppgjør i henhold til disse 
vilkår. 

Sikrede: Idrettsutøvere som er medlem av forsikringsordningen. 

Skade/sykdom: Hendelse i forsikringstiden som medfører at sikrede blir varig yrkesufør jf. punkt 5. 

 
2 Avtale, forsikringsvilkår og lovgivning 

For forsikringen gjelder disse generelle forsikringsvilkår i den grad de ikke er fraveket i 
forsikringsavtalen. Forsikringsavtalen gjelder foran forsikringsvilkårene. Eventuelle særvilkår 
skal inntas i avtalen. 
Forsikringen reguleres av Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 – i det følgende kalt 
FAL – og lovgivningen for øvrig, likevel slik av avtalen og vilkårene går foran der de skiller seg 
fra lovbestemmelser som er fravikelige. 
 

3 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen etableres kun for aktive utøvere i fotballens to øverste divisjoner eller 
tilsvarende liga utenfor Norge. Når forsikringen er etablert, er den gjeldene så lenge utøveren 
utøver sin idrett uavhengig av nivå. For spillere som spiller på nivå tre eller lavere, stilles det 
krav til medlemskap i NISO for forsikring. 
 

4 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder i hele verden. 
 

5 Hva forsikringen omfatter 
5.1 Forsikringen omfatter karrierestopp ved varig yrkesuførhet som fotballspiller.  
5.2  Varig yrkesuførhet inntreffer dersom sikrede utsettes for skade eller sykdom i 

forsikringstiden, og av denne årsak anses å bli varig ute av stand til å delta i kamp 
eller treningskamp på tilsvarende nivå som vedkommende hadde før skade-
/sykdomshendelsen. 

 
6 Begrensninger  

6.1 Selskapet svarer ikke for yrkesuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar 
begynte å løpe og som skyldes sykdom eller lyte som spilleren/utøveren hadde på 
tegningstidspunktet og som det må antas at spilleren kjente til.  

6.2 Dersom slik sykdom eller lyte som nevnt i punk 6.1 har medvirket til uførheten 
reduseres erstatningen tilsvarende.  

6.3 Dersom utøveren har mottatt erstatning under denne forsikringsordningen, har 
vedkommende ikke anledning til å etablere ny karriereavbruddsforsikring under denne 
ordningen. 
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7 Erstatningsutbetaling 

7.1 Erstatning utbetales i henhold til det beløp som er oppgitt i forsikringsbeviset.  
7.2 Erstatning for varig yrkesuførhet som spiller forfaller til utbetaling tidligst 1 år etter 

forsikringstilfellet inntreffer, med mindre varig yrkesuførhet med sikkerhet kan 
konstateres før dette tidspunkt. 

7.3 Forsikringssummen beregnes etter alder på skadetidspunktet og utbetales etter 
følgende regler; 

 

1 Grunndekning   

1 Medlemmer inntil 31 år NOK 150 000 

2 Medlemmer som har fylt 31 år, men ikke 35 år NOK 100 000 

Ingen dekning fra fylte 35 år 

2 Utvidet dekning   

1 Medlemmer inntil 31 år NOK 300 000 

2 Medlemmer som har fylt 31 år, men ikke 35 år NOK 200 000 

Ingen dekning fra fylte 35 år 

8 Samordning med yrkesskadeforsikringen 
Har sikrede rett til erstatning for samme skade eller sykdom under yrkesskadeforsikringen 
reduseres erstatningen under herværende forsikring med utbetalinger for påført inntektstap 
utbetalt ett år etter skade eller sykdom og fremtidig ervervstap (grunnerstatning). 
 

9 Regress 
Kan sikrede etter alminnelige erstatningsregler kreve at en tredje person eller vedkommende 
forsikringsselskap erstatter ervervstap inntrer forsikringsgiveren i sikredes rett overfor disse, 
jf. § 3-7, Skadeserstatningsloven 1. juli 1969. 
 

10 Skader og sykdom som ikke dekkes av forsikringen 
10.1 Forsikringen dekker ikke skader og sykdom forårsaket av: 
10.1.1 Misbruk av sovemidler, smertestillende, narkotiske midler eller andre bedøvende eller 

berusende midler. 
10.1.2 Deltagelse i slagsmål eller kriminell handling, med mindre skadelidtes deltagelse 

skyldes en nødssituasjon 
10.1.3 Selvforskyldt beruselse 
10.1.4 Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet. Har sikrede forsettlig fremkalt 

forsikringstilfellet, er selskapet uten ansvar. 
 

11 Spesiell risiko 
11.1 Krigsrisiko 
11.1.1 Forsikringen dekker ikke skade eller økning i skade som direkte eller indirekte er 

forårsaket av eller står i sammenheng med krig eller krigslignende handling (enten krig 
er erklært eller ikke), opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden. 

11.1.2 Likevel dekkes skade inntruffet under krig når den sikrede befinner seg i et område 
hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. 

11.2 Spesielle bestemmelser for feriereiser 
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11.2.1 Uten særskilt avtale dekker ikke forsikringen skader inntruffet under krig eller alvorlig 
uro i områder hvor det er krig/uro før innreise til området/landet.  

11.2.2 Opplysninger om slike områder fås ved henvendelse til selskapet. 
11.2 Likevel dekkes skade inntruffet under krig når den feriereisende befinner seg i et 

område hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. 
11.3 FN/NATO-tjeneste 
11.3.1 Ved FN/NATO-tjeneste gjelder frivillige forsikringer som er inngått minst 3 måneder 

før avreise samt obligatoriske forsikringer. På frivillige forsikringer gjelder ikke 
forhøyelse av forsikringsbeløpet foretatt mindre enn 3 måneder før avreise. 

11.3.2 Uten særskilt avtale dekkes ikke skader som FN/NATO-personell utsettes for og som er 
en direkte følge av krigshandlinger eller krigslignende handlinger. Skader som 
FN/NATO-personell blir utsatt for i fly eller helikopter, og som er en direkte følge av 
krigshandlinger, er under enhver omstendighet unntatt. 

11.4 Force majeure 
Hvis det oppstår en forsinkelse med en utredning omkring et inntruffet 
forsikringstilfelle eller med en utbetaling av forsikringssummen, erstattes ikke tap som 
kan ramme sikrede om forsinkelsen skyldes myndighetenes forholdsregler, 
krigshandling, konflikter på arbeidsmarkedet eller lignende hendelser. 

11.5 Jordskjelv og vulkanutbrudd 
Forsikringen dekker skade som skyldes jordskjelv eller vulkanutbrudd utenfor Norge. 

11.6 Atomreaksjoner og lignende 
Forsikringen dekker ikke forsikringstilfelle som direkte eller indirekte er forårsaket av 
eller står i sammenheng med; 

11.6.1 atomreaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall, 
11.6.2 radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladde 

sprenglegemer. 
 

12 Ikrafttreden og varighet 
Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt som er angitt i forsikringsbeviset og gjelder hele 
døgnet for ett år av gangen inntil forsikringen opphører i henhold til punkt 15. 
 

13 Premiebetaling 
13.1 Premie betales av forsikringstakeren.  
13.2 Premien forfaller til betaling 1 måned etter påkrav i form av premievarsel. Er premie 

ikke betalt i rett tid, trer forsikringen ut av kraft i henhold til bestemmelsene i FAL. 
13.3 Ved opphør eller utmelding av forsikringen tilbakebetales ikke innbetalt premie. 
   

14 Fornyelse 
Forsikringen løper i ett år og fornyes automatisk for ett år av gangen så fremt ingen av 
partene sier opp forsikringen og/eller tegningsvilkårene ikke lenger er oppfylt. 
 

15 Oppsigelsen 
15.1 Sikrede kan si opp forsikringen med en måneds varsel, med virkning fra 

førstkommende fornyelse.  
15.2 Selskapets rett til å si opp forsikringen: 
15.2.1 Selskapet kan si opp forsikringen med øyeblikkelig virkning hvis sikrede har opptrådt 

svikaktig 
15.2.2 Selskapet kan si opp forsikringen med 14 dagers varsel hvis selskapet er kjent med at 

det på vesentlige punkter er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen 
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15.2.3 Selskapet kan si opp forsikringen med 2 måneders varsel før årsforfall dersom 
selskapet av særlige grunner i henhold til FAL § 12-7 og §12-9 ikke ønsker å fornye 
forsikringen. 

 
16 Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premier 

Selskapet kan ved forsikringens hovedforfall gjennomføre endringer i premie og 
forsikringsvilkår når forholdene tilsier at slike endringer er ønskelige eller nødvendige. 
Dersom vilkårene for forsikringen blir endret til skade for sikrede, gjelder reglene om varsling 
av sikrede i FAL § 19 - 6 annet ledd tilsvarende. 
 

17 Frist for å gi melding om forsikringstilfellet og foreta rettslige skritt 
17.1 Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha krav mot selskapet, 

uten ugrunnet opphold sende skriftlig melding til selskapet. Den som har rett til 
erstatning mister retten dersom kravet ikke er meldt selskapet innen ett år etter at 
den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 

17.2 Har selskapet avslått et krav om erstatning helt eller delvis, mister sikrede retten til 
erstatning dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling krevd innen 6 måneder 
etter at sikrede fikk skriftlig melding om avslaget. Meldingen må angi fristens lengde, 
hvordan den avbrytes og følgen av at den oversittes. 

 
18 Plikter ved skade 

18.1 Det forutsettes at sikrede: 
18.1.1 Straks oppsøker lege når skade eller sykdom inntreffer og følger legens anbefalinger og 

behandlingsopplegg. Hvis mulig, skal sikrede oppsøke arbeidsgivers/klubbens lege. 
18.1.2 Ved behandling hos annen enn arbeidsgivers/klubbens lege, samtykkes det i at den 

behandlende legen får gi alle opplysninger av betydning for bedømmelse av 
erstatningsspørsmålet til arbeidsgivers/klubbens utvalgte lege. 

18.1.3 Gir selskapets lege/tannlege anledning til undersøkelse dersom selskapet finner det 
nødvendig. Hvis den skadelidte ikke oppfyller denne forpliktelse, kan selskapet stoppe 
enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelse betales av selskapet. 

18.2 Ved uenighet mellom arbeidsgivers/klubbens eller sikredes og selskapets 
lege/tannlege om sikredes diagnose skal partene sammen oppnevne en tredje 
lege/tannlege.  Partene skal rette seg etter den oppnevnte leges/tannleges diagnose. 
Kostnadene for en tredje lege/tannlege dekkes av selskapet.  

18.3 Sikrede skal uttale seg kostnadsfritt for selskapet om de omstendigheter som er av 
betydning for bedømmelse av erstatningens størrelse. 

 
19 Regler ved skademelding 

Følgende dokumenter skal sendes selskapet i henhold til forsikringsbeviset ved skade/sykdom; 

• Skademelding 

• Uttalelse fra lege 
 

20 Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør 
Den som fremsetter krav skal snarest gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er 
tilgjengelig for vedkommende, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale 
forsikringsbeløpet. 
Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre at erstatningen nedsettes eller 
bortfaller i henhold til FAL § 18 - 1. 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 
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21 Renter 

Den sikrede har krav på renter av tilgodehavende overensstemmede med FAL § 18 - 4. 
Renteplikten inntrer tidligst når spilleren har vært sammenhengende ufør i et år og lege har 
konstatert varig uførhet som spiller. 
Forsømmer den sikrede å gi opplysninger eller fremskaffe dokumenter som nevnt i vilkårets § 
18, kan vedkommende ikke kreve renter for den tid som derved går tapt. 
 

22 Foreldelse 
22.1 Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett 

år etter sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 
22.2 Krav på forsikringssum foreldes for øvrig etter FAL § 18 - 6. 
 

23 Tvister 
I samsvar med FAL § 20 - 1 er det etablert en nemnd for behandling av tvistesaker som 
administreres av Finansklagenemnda 
 
Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen 
0212 Oslo  
Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke selskapet bringe den inn for de 
alminnelige domstoler. En sak nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for 
tingretten. 
 
 

 

 

 


