Når skaden skjer!

Her finner dere informasjon hvordan dere går fram for å melde en skade.
NB! Ved akutte skader - ta kontakt med Legevakta:

1. Melding av skade oppstått etter 1.10.2013
2. Melding av skade oppstått 1.10.2012 - 30.09.2013
1. Skader som har oppstått fra 01.10.2013
Gjensidige Forsikring
Fra og med 1. oktober 2013 så benytter vi Gjensidige Forsikring ifm med vår spillerlisensordning. Her
finner dere hva som ligger i vilkårene for denne forsikringen: Forsikringsvilkår Gjensidige for utvidete
dekninger.
Skader etter 1.10.2013 skal altså meldes til Gjensidige. Klikk på link:
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/basketball
Kontakt Gjensidige:
Tlf. 03100 (Tast 1 og deretter 5) eller send henvendelse til idrettsskader-lisens.oppgjor@gjensidige.no
Bestilling av behandling - Idrettens skadetelefon:
Etter at skaden er meldt til forsikringsselskapet vil det gå en melding til Idrettens Skadetelefon når
saken er ferdig behandlet og de vil ta direkte kontakt med den skadete for bestilling av
utredning/behandling.
All behandling må bestilles via Idrettens Skadetelefon hvis den skal dekkes av forsikringen.
Ved akutt skade eller behov for medisinsk rådgivning ring 02033 Idrettens skadetelefon alle
virkedager mellom kl. 0800-2100 og helge/helligdager mellom kl. 0900-2100.
Henvendelser vedrørende forsikring og oppgjør gjøres til forsikringsselskapet (se kontaktinfo til
Gjensidige ovenfor).
Steg for steg - beskrivelse ved melding av skade.
Her finner dere en detaljert beskrivelse for prosessen rundt melding av skade og
behandling: (PDF)Flytskjema ved skade

2. Skader som har oppstått før 1.10.2013:
ACE Forsikring
Når en spiller er skadet seg i forbindelse med en kamp/trening/reise til kamp/trening må man melde
skaden. Da må (PDF)ACE skademeldingsskjema fylles ut. Husk å påføre polisenummer (se nedenfor).
Skademeldingsskjema sendes til ACE som du finner adresse til nedenfor. Send skjema helst elektronisk
til nedenstående epostadresse.

Polisenummer ACE:
Grunnlisens: NOBOPY00182
Utvidet lisens: NOBOPY00183
Skademeldingsskjemaet sendes til:
ACE European Group,
Postboks 6926, St. Olavs plass, NO-0130 Oslo
Telefon: 23 31 54 40
Telefax: 23 31 54 41
Epost: aceskadeavd@acegroup.com
Bestilling av behandling - Idrettens Skadetelefon:
Etter at skaden er meldt til forsikringsselskapet vil det gå en melding til Idrettens Skadetelefon når
saken er ferdig behandlet og de vil ta direkte kontakt med den skadete for bestilling av
utredning/behandling.
All behandling må bestilles via Idrettens Skadetelefon hvis den skal dekkes av forsikringen.
Ved behov for medisinsk rådgivning, eller hjelp til skadehåndtering, kan Idrettens Skadetelefon
kontaktes på telefon 02033 alle virkedager mellom kl. 0800-2100 og helge/helligdager mellom
kl. 0900-2100.
Henvendelser vedrørende forsikring og oppgjør gjøres til forsikringsselskapet (se kontaktinfo til ACE
ovenfor).
Steg for steg - beskrivelse ved melding av skade.
Her finner dere en detaljert beskrivelse for prosessen rundt melding av skade og
behandling: Flytskjema ved skade
Meldefrist:
Ved skade må ACE varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er
meldt innen ett - 1 - år etter at sikrede har fått kunnskap om forhold som begrunner det, jfr FAL§ 18-5.

Kontakttelefon ved skade for skader oppstått 1.10.2010-30.09.2012:
Er du noe du lurer på ifm. med forsikringen ta kontakt med:

•
•

Morten Knutsen: 93005190
Håkon Lier Madsen: 92260831

