Håndball-lisensen 2014/2015
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens
fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten
i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM senior, NM junior, Lerøyserien
18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball.
For spillere som fyller 13 år i 2015, betales det lisens som gjelder for perioden
1.1.2015 – 31.8.2015.

Ditt brukernavn:
Ditt passord:
PS! Dersom du selv har endret brukernavn og/eller passord etter at
dette skjemaet gikk i trykken, gjelder den endrede registreringen.

Spørsmål om lisens?

For de som begynner å spille håndball etter 1.1.2015 gjelder egne priser
(se oversikt nedenfor).

Les informasjon om lisens og forsikring på www.handball.no.
Finner du ikke svar på det du lurer på så ta gjerne kontakt med din
region eller NHF sentralt.

Lisensbeløpet du betaler går til dekning av NHFs utgifter til utøver
forsikringen, Håndballmagasinet og utviklingsmidler regionalt og sentralt.

Lisens kan ikke betales uten gyldig KID

Det er obligatorisk med bruk av KID ved betaling av lisensen. KID er personlig,
og skal kun benyttes for personen lisensen gjelder.
Klubben kan finne din KID på Klubbsiden på www.handball.no, eller du kan
selv finne din KID på Personlig side på www.handball.no. På forhåndsutfylte
lisensblanketter er KID påført blanketten.

Personlig side

På Personlig side på www.handball.no, kan du se og redigere personlige opplysninger.
Dersom du har en forhåndsutfylt lisensblankett finner du ditt brukernavn og
passord på blanketten.

Region

Telefon

E-post

NHF Region Innlandet

48 09 55 00

nhf.innlandet@handball.no

NHF Region Midt-Norge

48 06 81 81

nhf.rmn@handball.no

NHF Region Nord

48 06 81 81

nhf.rmn@handball.no

NHF Region Sør

32 01 61 22

nhf.rsn@handball.no

NHF Region SørVest

51 73 78 70

nhf.rsvn@handball.no

NHF Region Vest

55 59 58 30

nhf.rvn@handball.no

NHF Region Øst

66 94 16 53

nhf.ron@handball.no

Norges Håndballforbund

02520

lisens@handball.no

Dersom du ikke er registrert i vårt system, må klubben din registrere deg slik at
du får din KID. Dersom klubben registrerer deg med e-postadressen din får du
også tilgang til Personlig side.

FORSIKRINGSYTELSER – SE BAKSIDEN

Les mer om Personlig side på www.handball.no.
ALDERSINNDELING OG LISENSBELØP

LISE

LISE+

Født i 1994 eller tidligere

1095,-

1335,-

LISENSKORTET 2014/2015

Født 01.01.1995 - 31.12.1999

995,-

1235,-

Født 01.01.2000 - 31.12.2001

730,-

915,-

Fødselsdato:

Født i 2002 (Forfall 01.01.2015)

365,-

457,-

Kun spill i Veteran-NM

547,-

667,-

Klubb:

Kvittering Til konto

Ved oppstart etter 01.01.2015
Født i 1994 eller tidligere

547,-

667,-

Født 01.01.1995 - 31.12.1999

497,-

617,-

Født 01.01.2000 - 31.12.2001

365,-

457,-

BØY OG LØFT

Navn:

Kroner

Øre

7874 05 97301
Betalerens kontonummer

KVITTERINGSTRYKK

NHF gjennomfører lisenskontroller kontinuerlig.

Bl.nr.

Skal du ikke delta i håndballaktivitet sesongen 2014/2015 kan du se bort fra
denne giroen. Det vil ikke bli sendt purring.
Betalingsfrist for sesongen 2014/2015: 1. september 2014

GIRO F60-1 Mentor Media AS/AT 07.14

Fødselsdato:

Betalingsfrist

GIRO

01.09.2014

Underskrift ved girering

Kjønn (M/K):

Klubb:

Betalt til

Spillerens navn og adresse

NORGES HÅNDBALLFORBUND
Håndball-lisens/skade
0840 OSLO
Belast
konto
Kundeidentifikasjon (KID)

H

Kvittering
tilbake
Kroner

Øre

Til konto

<

>

7874 05 97301

Blankettnummer

<

>

Norges Håndballforbund forsikringsbevis og vilkår

HÅNDBALL-LISENSEN
For deg som løste LISE PLUSS i fjor er beløpet ferdig utfylt på giroblanketten. Hadde
du bare LISE eller det er første gang du løser lisens, må du selv velge den lisenstypen
du ønsker. Vi anbefaler deg å se hva som dekkes i tillegg hvis du løser LISE PLUSS.
I tabellen til venstre finner du hvilke forsikringsytelser de to alternativene gir deg.

Forsikringsbevis gjeldende fra 01.09.2014 til 31.08.2015
Forsikringsytelser
A

Idrettens Skadetelefon. Telefonnr 02033 kl 0900-2100 alle dager.
Callsenter som gir råd og bestiller behandling

B
C
D
E
F

G
H
I

LISE

LISE+
JA

JA

Utgifter til undersøkelse/behandling av akutte skader herunder til lege,
medisiner, billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen), fysioterapeut,
manuell terapeut, naprapat, kiropraktor og reise til/fra behandlingssted

6 000

10 000

Operasjon
Operasjon. Dekker spesialist før/etter operasjon, kirurgi
Tannskader
Ingen egenandel ved bruk av tannbeskytter
Spiseforstyrrelse – undersøkelse og behandling
Belastningsskader. Utgifter til undersøkelse/ behandling av belastningsskader herunder til lege, medisiner, billeddiagnostikk (MR, CT,
ultralyd, røntgen), fysioterapeut, manuell terapeut, naprapat, kiropraktor
og reise til/fra behandlingssted
Spillerbriller/kontaktlinser (kun kamp)
Ulykkesdødsfall
Utbetales ved forsikredes død
Utbetales til ektefelle/samboer/sikredes egne barn under 20 år

15 000

40 000

Forsikringen gjelder fra 01.09.2014 – 31.08.2015. Denne forsikringen fornyes ikke og
gjelder fra betalingstidspunktet fram til utløpet av forsikringstiden.

20 000

20 000

Opphør av forsikringen

3 000
-

6 000
3 500

-

1 000

50 000
150 000

50 000
150 000

Fra 15 000
til 75 000

Fra 15 000
til 75 000

Fra 265 000
til 1 000 000

Fra 265 000
til 1 000 000

2 000
3 000
-

2 000
3 000
-

3 måneder

3 virkedager

Progressiv invaliditetserstatning
Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %.
Forsikringssum er kr 150 000
Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %.
Forsikringssum er kr 500 000
Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke e rstatning. Se vilkår pkt. 5.3

BEHANDLINGSGARANTI
Frist for oppstart undersøkelse/behandling

Forsikringsperiode

Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket av NIFs
barneidrettsforsikring, dvs. fra det året utøveren fyller 13 år til utøveren fyller 80 år.

Sikkerhetsforskrifter – hva idrettsutøveren selv
har ansvar for
Forsikringen er overtatt på betingelse av at sikrede overholder Norges Håndballforbunds gjeldende regler om startberettigelse og kamp- og konkurranseregler for sær
idretten i henhold til kapittel 6-2 og 14-2 i lov om Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité. Har sikrede forsømt å overholde reglene i første ledd, kan
retten til erstatning helt eller delvis falle bort jf. FAL 13-9.

Frist for å melde skade – Ulykkes-/idrettsskade
Skade/krav må meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede/den som har rett
til erstatningen fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Ellers kan retten til
erstatning falle bort.

Idrettens Helsesenter – Idrettens Skadetelefon

Egenandel
Gruppe B, D, E, F, H, I
Gruppe C
Gruppe G
Det betales kun en egenandel pr. skade/ulykke/lidelse, den høyeste

Aldersinndeling og lisensbeløp finner du på forsiden.

Kontakt ved skade:
Idrettens Skadetelefon på 02033.
Skade meldes elektronisk på
www.gjensidige.no/handballforsikringene
Se oversikt over behandlingssteder på www.handball.no
Bestilling av behandling:
Akutte skader som medfører risiko for liv og helse skal rettes direkte til Legevakt.
Medisinsk behandling skal avtales via Idrettens Skadetelefon, etter godkjenning
av Gjensidige. Selskapets forhåndsgodkjenning av kostnader er et absolutt krav.
Uten dette bortfaller retten til erstatning.
Hvis du ikke møter til avtalt time i forbindelse med legebesøk/konsultasjon bestilt
via Idrettens Skadetelefon, vil kostnaden ikke være dekningsmessig i henhold til
forsikringen. Kostnaden vil da bli belastet deg direkte.

Reklamasjon og klage

Kontakt ved skade: Idrettens Skadetelefon på 02033.
Skade meldes elektronisk på
www.gjensidige.no/handballforsikringene

Les mer om forsikringsvilkår på
www.handball.no

Dersom du mener selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller
erstatningsoppgjør, kan du kontakte:
• Gjensidige Forsikring Kundeombudet
Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo
e-post: kundeombudet@gjensidige.no
• Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
e-post: firmapost@finkn.no

