NORGES TENNISFORBUND
SPILLERLISENS 2018

FORSIKRINGSOVERSIKT 1001046586

Husk at du ikke er spillberettiget før lisensen er betalt. Terminlisten finnes på www.tennis.no.
NB! Veteraner f.o.m. 70 år er kun forsikringsdekket ved kjøp av utvidet lisens.
Lisensgrupper
Barnelisens u/12 år
Juniorer t.o.m. 19 ar
Seniorer fra og med 20 år
Veteraner fra og med fylte 70 år

Pris Grunnlisens
Kr 0,Kr 300,Kr 420,Kr 290.- (ingen forsikringsdekning)

Pris Utvidet lisens
Kr 510.Kr 630,Kr 630,- (forsikringsdekning)

ULYKKESFORSIKRING
Forsikringsdekning

Grunnlisens

Utvidet lisens

Dødsfall

Kr. 200.000 og
Kr. 50.000 til hvert barn under 20 år

Livsvarig medisinsk invaliditet

Kr. 50 000/Kr. 150 000 til
ektefelle/samboer
Kr. 50 000 til hvert barn under 20 år
Kr. 300.000

Medisinske behandlingsutgifter

Kr. 25.000 / Egenandel Kr. 1.000

Kr. 25.000 Egenandel kr. 500

5.2
5.3

Fysioterapi/kiropraktorbehandli
ng
Erstatning ved tannskade

Kr. 3.500 / Egenandel Kr. 1.000

Kr. 3.500 / Egenandel kr. 500

5.4

Kr. 25.000 / Egenandel Kr. 1.000

Kr. 25.000 / Egenandel kr. 500

5.5

Benbrudd og brannskade

Ikke dekket

Inntil kr. 10.000 (iht. tabell)

5.7

Spolert sesong

Ikke dekket

Kr. 5.000 pr ar, pro rata pr mnd

5.8

Kr. 300.000

Vilkår
5.1

REISEFORSIKRING
Forsikringsdekning

Grunnlisens

Utvidet lisens

Reisegods
Skade på/tap av personlig
reisegods grunnet tyveri, ran,
skadeverk eller trafikkuhell
Reisesyke

Ikke dekket

Kr. 5.000 / Egenandel kr. 1.000

Vilkår

- Medisinske utgifter

Ikke dekket

Ubegrenset

5.10.1

- Tannbehandling, spising

Ikke dekket

Kr. 1.000

5.10.2

- Tannbehandling, ulykke

Ikke dekket

Kr. 5.000

5.10.2

- Hjemtransport

Ikke dekket

Ubegrenset

5.10.3

- Tilkallelse

Ikke dekket

Kr. 20.000

5.10.4

Ansvar

Ikke dekket

Kr. 10.000.000

5.11

Rettshjelp

Ikke dekket

Kr. 50.000

5.12

Ikke dekket

Kr. 2.500

5.13

Ikke dekket

Kr. 5.000

5.14

5.9

Forsinkelse
- Bagasje (6 timer karenstid)
Avbestilling
Forhåndsbestilt
hotell/opphold og
påmeldingsavgift

Forsikringen gjelder under konkurranser, kamper, oppvisninger og under organisert trening, samt under reise til og fra disse.
Forsikringen gjelder også under opphold på konkurransestedet, dog høyst 1 uke før og 3 dager etter siste
konkurranse-/ treningsdag.
Norges Tennisforbunds forsikringsselskap er AIG. Ved spørsmål om skade, ring - tel: 22 00 20 80
Fullstendige vilkår "AH-559 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring 01.12.2012 for Norges Tennisforbund" finner du på følgende
adresse http://www.tennis.no/Lisens-og-forsikring Når lisens er betalt, forsikres du av AIG.
Ved adresseendring vennligst gi beskjed til klubben eller gjør forandringene via www.minidrett.no

Sikkerhetsforskrifter
5.9.1 Reisegods som ikke er innelåst skal ikke forlates uten tilsyn.
5.9.2 Når reisegods forlates skal sikrede sørge for at dører er låst og vinduer eller andre åpninger er lukket og forsvarlig
sikret.
5.9.3 På dagtid skal verdigjenstander som etterlates i kjøretøy/campingvogn/båt oppbevares i lukket hanskerom eller i
låst bagasjerom/skiboks uten innsynsmulighet.
5.9.4 Reisegods/verdigjenstander skal ikke etterlates i kjøretøy/campingvogn/båt/telt om natten eller som hensettes for
mer enn 1 døgn. Med natten menes: Tiden fra sikrede forlater kjøretøyet og til kjøretøyet tas i bruk neste dag, i alle
tilfeller tiden fra kl 24.00 til 06.00.
5.9.5 Penger skal sikrede bære med seg eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert sted i låst rom i bygning, som f.
eks. en safe.
5.9.6 Gjenstander skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig slik at den tåler transport.
Flasker, glass, og andre skjøre og bedervelige gjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje
5.9.7 Verdigjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje. Med verdigjenstander menes: Ting som er kostbare
eller tyveriutsatte. Eksempler: Smykker, ur, edelstener, foto-/videoutstyr, mobil, datautstyr, pelsverk, kunstgjenstander,
sportsutstyr.
Sikrede er pliktig til å overholde særforbundets gjeldene regler om startberettielgse og kamp- og
konkurranseregler for særidretten iht. kap. 6-2 og 14-2 i Lov for NIF og Olympiske komite.
Har sikrede forsømt å overholde overnevnte regler, kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort iht. FAL
§§ 13-9.
Melding av skade
Melding om skade skal sendes til AIG, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo. Skadebehandling og oppgjør skjer
direkte mellom skadelidte og forsikringsselskapets oppgjørsansvarlige. Krav om erstatning skal meldes
selskapet så snart man får kjennskap til skaden, senest ett år etter,jfr. FAL §§ 8-5 & 18-5.
Nemndbehandling
Dersom det oppstår tvist mellom sikrede og selskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling i samsvar med FAL § 20-1.
Forsikringsgiver er:
AIG Europe Limited, Rosenkrantz´ gate 22, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo
Telefon: + 47 22 00 20 20, Telefax: + 47 22 00 20 21, www.aig.no
Org. nr. 998 754 194

Norsk filial av forsikringsselskapet AIG Europe Limited
Registrert i England og Wales under organisasjonsnummer
The AIG building, 58 Fenchurch Street.

01486260.

