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Lýsing:
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Nemendur afrekssviðs 16-20 ára

Skilmálar:

Um vátryggingu þessa gilda skilmálar TM hf. nr. 300 svo og þeir sérstöku skilmálar og/eða skildagar
sem tilgreindir eru.

Athugasemdir:

SÉRSAMDIR SKILMÁLAR:
Vátrygging þessi tekur til nemenda í Borgarholtsskóla sem skráðir eru á afreksíþróttasvið samkvæmt
lista.
Skilyrði er að nemandi sé virkur félagsmaður í sinni grein á meðan hann stundar nám við
afreksíþróttasvið. Hætti nemandi iðkun með íþróttafélagi er þátttöku á afreksíþróttasviði sjálfhætt og
fellur vátrygging þá niður fyrir viðkomandi nemanda.
Vátryggingarfjárhæðir taka mið af viðkomandi aldursflokki íþrótta sem nemandi iðkar hjá íþróttafélagi og
tilgreindar eru hér að neðan.
Þrátt fyrir uppgefnar vátryggingarfjárhæðir á skírteini þessu að þá eru liðir C. undanskildir í vátryggingu
þessari (dagpeningar og sjúkrakostnaður innanlands.
Grunnfjárhæð örorkubóta er tilgreind hér að neðan. Bætur vegna varanlegrar örorku skulu reiknast
þannig að fyrir örorkustig á bilinu 1-25% reiknast örorkubætur af einfaldri grunnfjárhæð, fyrir örorkustig á
bilinu 25-50% reiknast örorkubætur af tvöfaldri grunnfjárhæð og vegna örorkustigs á bilinu 50-100%
reiknast örorkubætur af þrefaldri grunnfjárhæð. Þannig geta örorkubætur vegna algjörrar varanlegrar
örorku (100%) að hámarki numið fjárhæð sem nemur 225% af grunnfjárhæð.

Vátrygging þessi nær eingöngu til slysa sem verða á æfingum til undirbúnings fyrir keppni og í keppni á vegum
vátryggingartaka.
Örorkubætur greiðast í hlutfalli við vátryggingarfjárhæðina, þó þannig að hvert örorkustig frá 51-100% verkar þrefalt. Bætur við
örorku sem metin er á 100% verða því 225% af grunnvátryggingarfjárhæð vegna örorkubóta.
Ef slys verður skal tjónstilkynning fyllt út af hinum slasaða eða forráðamanni hans. Tjónstilkynningu þarf þjálfari eða
forráðamaður íþróttafélags að undirrita. Tjónstilkynning skal send til tjónadeildar Tryggingamiðstöðvarinnar.
Vátryggingafjárhæðir Meistara-, 1. og 2. flokkur: (Fjárhæðir miðast við 1. janúar 2020)
A. Dánarbætur:
1. Einhleypur
2. Börn eða foreldrar á framfæri
3. Maki
4. Fyrir hvert barn á framfæri

kr.
kr.
kr.
kr.

761.891
2.414.522
3.297.090
634.567

B. Örorkubætur:
1. Grunnvátryggingafjárhæð
2. Miðað við 100% örorku

kr.
kr.

5.758.721
12.980.749

C. Dagpeningar á viku, biðtími 4 vikur og bótatími 48 vikur

kr.

21.135
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Vátryggingafjárhæðir 3. flokkur og yngri: (Fjárhæðir miðast við 1. janúar 2020)
A. Dánarbætur:

kr.

495.509

B. Örorkubætur:
1. Grunnvátryggingarfjárhæð
2. Miðað við 100% örorku

kr.
kr.

5.706.695
12.840.084

C. Sjúkrakostnaður innanlands:
1. Vegna slyss, bætur á mann á vátryggingartímabilinu
2. Eigin áhætta í hverju slysi

kr.
kr.

104.194
12.731

Vátryggingartaki er beðinn um að kynna sér vel skilmála þá sem gilda um vátrygginguna. Einkum ákvæði þeirra um greiðslu iðgjalds og
áhrif þess að það sé ekki greitt á réttum tíma, ákvæði um gildissvið vátryggingarinnar og takmörkun á ábyrgð og varúðarreglur sem gilda.
Skilmála er hægt að nálgast á heimasíðu félagsins www.tm.is. Ef óskað er eftir því að fá skilmála senda í pósti þá hafið samband við
næstu skrifstofu félagsins, umboð þess eða í síma 515 2000.
Sérstök athygli er á því vakin að samkvæmt lögum glatast réttur til bóta ef vátryggður, eða sá er á rétt til bóta, tilkynnir ekki TM hf. um
kröfu sína innan árs frá því hann hefur nauðsynlegar upplýsingar um þau atvik sem eru grundvöllur kröfu hans.
Gert 14.11.2019
Reykjavík 6.01.2020
TM hf.

