Nyheter om Svemo-licenser!

Inför 2016 har Svemo skrivit avtal med ett nytt försäkringsbolag, If. Bakgrunden är att det
tidigare försäkringsbolaget ville höja priserna kraftigt på grund av stigande
försäkringskostnader. Förbundet beslutade därför att hitta en ny samarbetspart. Målsättningen
var att undvika ökade licenskostnader för er förare. Tillsammans med försäkringsbolaget If
har vi nu hittat en lösning som visserligen ökar våra kostnader för försäkringarna men inom
hanterbara gränser.
Försäkringar
En av de större förändringarna är att förarförsäkringen som tidigare funnits i Banlicensen
försvinner helt från den 1 januari 2016. Därför måste alla förare ha en Svemo-licens för att
träna och tävla på Svemo-godkända banor. Funktionärer och publik är dock fortfarande
försäkrade via Banlicensen.
Barn upp till 12 år som är inskrivna i Guldhjälmskonceptet via Svemo TA har full försäkring,
barn som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring.
Ersättning för sönderklippta kläder och utrustning tas bort och dessutom införs en självrisk på
500 SEK.

Licenssystemet
I licenssystemet har följande förändringar gjorts:


Klubblicens införs i alla grenar förutom Dragracing och Roadracing. Licensen gäller för
träning och klubbtävling och kostar 500 SEK.



Licensavgiften för det internationella tillägget höjs från 200 SEK till 500 SEK.



Licensavgiften för tilläggsgren höjs 50 SEK till 400 SEK.

Precis som vanligt köper du din licens via din profil i Svemo TA (www.ta.svemo.se). Tänk på
att:



Uppdatera informationen om era fordon. Skriv in rätt tillverkare, t ex. Yamaha, Honda,
Suzuki.



Registrera transpondernummer på de fordon som används eller kommer att användas under
2016.

2016 års licenser går att köpa via Svemo TA från den 1 december.
Så här gör du för att köpa licens:
1.

Logga in på din profil i Svemo TA

2.

Kontrollera att dina personliga kontaktatuppgifter i din profil stämmer så att din licensbricka
skickas till rätt adress. Är adressen fel eller saknas helt så kontakta din klubb. Adressuppgifter
hämtas från klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

3.

Gå till ”Licenser”

4.

Systemet hittar licenser som är automatiskt skapade baserat på tidigare licenser du haft 2015.
Här kan du ta bort och administrera dina licenser.
Classic-, och Elitlicens innehåller per automatik internationellt tillägg. För Guldhjälm-, och
Baslicens är inte internationellt tillägg möjligt.

5.

Bekräfta samtliga licenser du avser att köpa. Det ser du genom att den gröna punkten lyser
framför licensen. Du får du frågan ”Avser du att träna eller tävla utanför Sverige?” gör ditt val
och klicka på ”Bekräfta”.
Knappen ”Betala” blir då möjlig att klicka på. Obetalda, men bekräftade, licenser ligger kvar i
Varukorgen nästa gång du loggar in på din profil.

6.

Du köper också nya licenser under fliken ”Licenser”. Klicka på knappen ”Välj till en ny
licens” så öppnas en lista med licenser som går att köpa i ett nytt fönster. Du kan antingen
välja en licens för hela året eller för en specifik tävling. När du valt en licens så kan det
komma upp en fråga om du vill använda licensen utanför Sverige eller bara inom Sverige.

7.

När du klickat på ”Betala” kommer du till ”Varukorgen” där du väljer vilka licenser du vill
betala vid detta tillfälle och hur du vill betala; med kort eller via Internetbank.

8.

Inom två veckor har du din licens i posten. Ska du tävla innan brickan kommit räcker det
med att visa en kopia på licensen som du kan skriva ut via din profil.

Har du frågor om vilken licens du ska välja, kontakta Svemo Licensavdelning:
-

Telefon 011-23 10 83, fax 011-23 10 81

-

Telefontid måndag till fredag 10.00–11.30, 12.30–15.00
Om du stöter på tekniska problem kan du alltid vända dig till Svemo TA Support:

-

Telefon 011-23 10 98

-

Telefontid torsdagar 12.30–16.30

-

Mail ta@svemo.se (svar in om två arbetsdagar)

Med vänliga hälsningar/ Best regards
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