
Søknad om kjøretøyforsikring
Et samarbeid mellom NMF og If Skadeforsikring

Søknadsskjemaet sendes Norges Motorsportforbund: Postboks 5000, 0480 Oslo. Etter godkjenning, videreformidles dette til et av  
If  sine kundekontorer. Søker vil så bli kontaktet av en kundebehandler i If i løpet av kort tid. Alle spørsmål vedrørende søknaden rettes til 
NMF på nmf@motorsportforbundet.no  eller på telefon 815 27 808 

NB! Forsikringen er ikke gyldig før eventuell polise fra If er mottatt. Det er et krav at søkeren er kunde i If, eller blir kunde i If med bil eller to 
andre forsikringsobjekter. Eventuelle andre forsikringer må overføres samtidig. 

Forsikringsordningen er kun et tilbud til lisenstakere i NMF sine grener, og kjøretøyet som skal forsikres må være registrert i NMFs  
konkurransekjøretøyregister.

Navn: Personnr.:  

Adresse:  Postnr/sted: 

Mobil: E-post:

Sted og dato: 

Signatur:  Signatur foresatt: (dersom bestiller er under 18 år):

Jeg bestiller (kryss av og husk underskrift)   

 Alt. A 600 kroner Alt. B 800 kroner Alt. C 1 000 kroner Alt. D Verdi over 80 000 kroner  

 Jeg ønsker i tillegg å bestille årsforsikring som dekker skade under transport

Opplysninger om kjøretøy Fabrikat:  Rammenr.:  Årsmodell: 

Evnt. polisenr i If: Konkurransekjøretøybevis nr.:   Lisens/Idrettsnr i NMF: 

Lagringsadresse:  Gren:   Yngste førers fødtselsår:

For NMF  Dato og signatur/stempel NMF: 
Søknaden er godkjent av NMF:

Forsikringen dekker:

– Brann og tyveri på fast lager/oppbevaringssted (ikke fellesrom) 
– Brann i depot eller på henger/i bil 
– Kjøretøy dekkes mot tyveri i depot når det er låst fast i noe eller innlåst i henger/bil  
 på arrangementsområdet 
– Forsikringspremie:

 Alternativ A: 600 kroner For kjøretøyverdi opp til 30 000 kroner 
 Alternativ B: 800 kroner For kjøretøyverdi mellom 30 000–50.000 kroner 
 Alternativ C: 1 000 kroner For kjøretøyverdi mellom 50 000–80 000 kroner 
 Alternativ D: Verdi over 80 000 kroner  Avgjøres i hvert enkelt tilfelle, If tar kontakt

I tillegg kan det bestilles:

Transportforsikring som  
dekker skader under transport 
på tilhenger eller i/på bil.

Årspris for denne forsikringen  
er 0,5 % av kjøretøyets verdi,  
minimum 2 000 kroner.
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