Sportscover ulykkesforsikring for Mudo AS
Forsikrede
Alle medlemmer av Mudo AS som har betalt medlemsavgift for forsikringsåret.
Forsikringen gjelder for medlemmer av Mudo AS. Forsikringen opphører det året medlemmet fyller
75 år. Forsikringen er obligatorisk for alle medlemmer som en kollektiv ulykkesforsikring.
Forsikringsavtalen er inngått mellom følgende parter:



Sportscover Europe
Mudo AS

Forsikringsgiver for denne forsikringen er Sportscover Europe.
Quality Insurance (QI) (991 382 143) er representant for Sportscover Europe og foreslår all
administrasjon av denne avtale. QI er godkjent av Finanstilsynet.

Forsikringsperiode:
Det forutsettes at medlemmet har gyldig medlemskap i forsikringstakers klubb og at
årskontingenten/ medlemskapet er betalt. Nye medlemmer er automatisk forsikret fra den dato
medlemmet er registrert i klubben og årskontingenten/ medlemskapet er betalt.
For forsikringen gjelder forsikringsvilkår SCE SPW SAccident NOR 01.12 (Sportscover Europe)

Forsikringen opphører:
Oppsigelse fra en av partene er i henhold til bestemmelsene i FAL. For medlemmer fra utløpet av det
kalenderår medlemmet ikke lenger fyller betingelsene for å være i ordningen.
For forsikringen gjelder også:
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) når annet ikke er angitt.
Nemndbehandling av tvister:
Begge parter kan bringe tvist som utløses av forsikringsavtalen inn for Forsikringsklagekontoret, som
er opprettet etter avtale mellom forsikringsselskapene og Forbrukerrådet, se FAL § 20-1.
Forsikringsklagekontoret uttaler seg i tvistespørsmål om hvordan vilkår eller forsikringslovgivning skal
forstås. I saker hvor selskapet avslår eller reduserer erstatningen fordi det mener skade skyldes grov
uaktsomhet eller overtredelse av sikkerhetsforskrifter m. m., kan begge parter forelegge saken for
avkortningsnemda for forbrukersaker.
Frist for melding av krav:
Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal forsikrede uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet.
Sikrede mister retten til erstatning dersom krav etter forsikringsavtalen ikke er meldt selskapet
innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det.

Generelle krav til sikkerhetstiltak:
Generelle krav til godkjent beskyttelsesutstyr i følge den enkelte grens reglement, må følges.
Forsikringsdekning ordinære utøvere:
Ulykke død
Tap av øye, lemmer, tale eller hørsel begge ører
Ulykke ved 100% varig medisinsk invaliditet
Behandlingsutgifter
Tannbehandling

kr. 10 000
kr. 75 000
kr. 75 000
kr. 10 000 egenandel kr. 500
kr. 10 000 egenandel kr. 500

Permanent varig arbeidsufør – ute av stand til å utføre enhver form for arbeid
Når forsikringen gjelder – under kamper, øvelse eller trening, samt reise til og fra de nevnte aktiviteter
Tannreparasjoner – dekker kun skade på friske, hele tenner
Kickboxing – trening/sparring, ikke full kontakt

I tillegg til ulykkesskader definert i vilkårenes punkt 3 dekkes skader i trening, kamp og oppvisning
som oppstår ved unnamanøver. Med unnamanøver menes forflytninger, vendinger eller andre brå
bevegelser med eller uten fysisk kontakt, for eksempel koreografiske mønster/ demonstrasjoner.
Hvor forsikringen gjelder:
Forsikringen gjelder hele verden. Innenfor forsikringssummen gjelder dekningen for behandlingsutgifter også i utlandet for medlemmer av norsk folketrygd. Forsikringen gjelder under konkurranser,
kamper, oppvisninger og organisert trening i regi av forbundet (med seksjoner, kretser/regioner,
klubber, innenfor de forbundsgodkjente regelverk), samt reiser til og fra. Forsikringen gjelder også
under trening på helsestudio på Mudo Gym og kampsport senter. Forsikringen gjelder også når
trener/lagleder kan dokumentere at skaden er skjedd under trening som inngår i planmessig
treningsprogram. Boksing som aktivitet er også inkludert, men kun under trening i sikredes lokaler.
Forsikringen gjelder under reise/ opphold i regi av idrettslaget når formålet med reisen er utøvelse av
idretten. Forsikringen gjelder ikke for skader ved knusing og ikke ved knockdown eller fullkontakt. For
Taekwondo er det, bortsett fra skader ved knusing, gjort unntak fra denne regel i nasjonale og
internasjonale stevner etter WTF- reglementet. Det samme gjelder for fullkontakt karate i regi av
Norges Kampsportforbund.
Begrensinger:
Det gjøres spesielt oppmerksom på vilkårenes pkt. 4.1 og 5 som viser hva forsikringen ikke omfatter.
Vi gjør oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter behandling ved privat klinikk (privat klinikk
gjelder kun enkeltmedlemmer som betaler tilleggspremie).
Manglende overholdelse av sikkerhetsforskrifter og generelle krav vedrørende godkjent
beskyttelsesutstyr, kan medføre helt eller delvis reduksjon av erstatningen.
Egenandel ved behandlingsutgifter er kr. 500.- pr. skadetilfelle (se vilkårenes pkt. 6.3).

Kontakt ved skade:
Crawford Norge AS
Mariann Døhl Martinsen
Tel: 0047 67552500 ( i kontortid 08.00-16.00)
Direkte tel: 0047 67209123
E-mail: sportscover@crawco.no

