
Verzekerde risico's Wie is verzekerd? Wanneer verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging De tennisclubs aangesloten bij Tennis Vlaanderen tijdens de verzekerde activiteiten

beoefenaar) tijdens de verzekerde activiteiten

Rechtsbijstand De tennisclubs aangesloten bij Tennis Vlaanderen tijdens de verzekerde activiteiten

Lichamelijke ongevallen De leden aangesloten bij Tennis Vlaanderen (als bestuurder, vrijwilliger, 

beoefenaar)

tijdens de verzekerde activiteiten en op de normale weg van woonplaats naar 

de verzekerde activiteit en omgekeerd

Hartfalen De leden aangesloten bij Tennis Vlaanderen als sportbeoefenaar tijdens en net na de verzekerde sportbeoefening

Waar van toepassing?

Waarborgen Burgerlijke aansprakelijkheid

Lichamelijke schade aan derden 5.000.000,00 €                                                                                                    

Materiële schade aan derden 620.000,00 €                                                                                                       

Verdediging inbegrepen

Strafrechtelijke verdediging 12.400,00 €                                                                                                         

Rechtsbijstand (invordering) 12.400,00 €                                                                                                         

Lichamelijke ongevallen

Behandelingskosten

* in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen kosten 100% van het RIZIV-tarief

* niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen kosten 875,00 €                                                                                                              

* tandprothesekosten 500,00 € per tand / 2.000,00 € per ongeval

* schade aan brillen en contactlenzen (gedragen en lichamelijke letsels) 500,00 €                                                                                                              

* kinekosten zonder ziekenhuisopname: 250,00 €

met ziekenhuisopname: 100% van het RIZIV-tarief

* vervoerkosten van het slachtoffer zoals inzake arbeidsongevallen

* begrafeniskosten jonger dan 5 jaar: 8.500,00 € / vanaf 5 jaar: 620,00 €

* duurtijd 2 jaar

Vaste vergoedingen

* tijdelijke tennisongeschiktheid tussenkomst in verlies van genot van lidmaatschap: 70,00 €

* overlijden vanaf 5 jaar: 8.500,00 €

* blijvende invaliditeit tot en met 65 jaar: 35.000,00 € (100%)

* tijdelijke werkongeschiktheid (zelfstandigen) tot en met 65 jaar: een dagvergoeding van 30,00 €

Hartfalen

Behandelingskosten

* in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen kosten 100% van het RIZIV-tarief

* duurtijd 1 jaar

Vaste vergoedingen

* tijdelijke tennisongeschiktheid tussenkomst in verlies van genot van lidmaatschap: 70,00 €

* overlijden 8.500,00 €                                                                                                           

* blijvende invaliditeit tot en met 65 jaar: 35.000,00 € (100%)

* tijdelijke werkongeschiktheid (zelfstandigen) tot en met 65 jaar: een dagvergoeding van 30,00 €

Volledige polistekst

Wat is?

Verzekerde activiteiten

Sportpromotionele activiteiten

Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging

Rechtsbijstand

Lichamelijke ongevallen

Hartfalen

Ziekenhuisopname

Tijdelijke tennisongeschiktheid

Niet verzekerde risico's Verduidelijking Oplossing

* risico's die een wettelijke verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing groepsaanbod Tennis Vlaanderen (raamvoorwaarden)

   behoeven motorrijtuigenverzekering auto.collectiviteiten@ethias.be

arbeidsongevallenverzekering productie.arbeidsongevallen@ethias.be

* bestuurdersaansprakelijkheid individuele bestuursfouten van bestuurders van de vzw groepsaanbod Tennis Vlaanderen (raamvoorwaarden)

* huurdersaansprakelijkheid schade door brand aan gebouwen of lokalen van derden inschrijven op polis nr. 38.156.438 (abonnementspolis)

* contractuele aansprakelijkheid schade, andere dan brand, aan gebouwen of lokalen van derden en aanwezige 

toestellen

inschrijven op polis nr. 45.387.685 (abonnementspolis)

* bouwplaatsrisico's schade door (ver)bouw(ings)werken groepsaanbod Tennis Vlaanderen

* brandverzekering schade door brand en aanverwante gevaren aan eigen gebouwen en inboedel brand.collectiviteiten@ethias.be

* zaakschade roerende goederen (alle risico's) schade aan of diefstal van eigen, geleende of gehuurder materialen contracten.allerisicos@ethias.be

* Assistance of bijstand bijstand in geval van ziekte en ongeval aan personen in het buitenland, inclusief 

repatriëring

assistance.collectiviteiten@ethias.be

* Annulering reizen terugbetaling van de reeds betaalde reiskosten in geval de reis niet kan worden 

aangevat productie.schoolensport@ethias.be

* bagageverzekering schade en diefstal van bagage contracten.allerisicos@ethias.be

een gedwongen ongeschiktheid van minstens 3 maanden om te tennissen die aanvang neemt voor 1 juli ingevolge een verzekerd ongeval gebeurd in de periode van 

1 april tot en met 30 juni

In ons Burgerlijke Wetboek wordt gesteld dat iemand die door een foutieve daad, nalatigheid, een gebrekkige zaak, een dier schade berokkent aan een derde, is 

verplicht deze schade te vergoeden. Kort, de aansprakelijke dient de schade veroorzaakt aan een derde te vergoeden.  Ethias zal, bij verzekerd schadegeval, de 

belangen van de verzekerden behartigen en verdedigen. Ethias zal de verzekerden beschermen en in hun plaats optreden wanneer tegen hen een schadeclaim 

wordt ingediend. 

De onderzoeken, de expertises, de aanstelling van een advocaat en de procedures die nodig zijn om vergoeding te verkrijgen van de door de aangesloten clubs 

geleden schade veroorzaakt door derden.

Tennisactiviteiten van beperkte duur (geen stages of kampen) ingericht door een bij TV aangesloten tennisclub met als voornaamste doel de instroom van nieuwe 

leden te bevorderen. Voorbeelden: opendeurdagen, kennismakingsdagen, initiatiedagen, vriendjesdagen,...

Een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het lichaam. Ook de gevolgen van een 

lichamelijke inspanning voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling manifesteren inzonderheid hernia's en liesbreuken, spier- en peesscheuringen, verrekkingen, 

verstuikingen en ontwrichtingen.

het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident) en een hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct 

overkomen tijdens de verzekerde sportactiviteiten, tijdens de herstelperiode of op weg naar de verblijfplaats. De waarborg heeft uitsluitend uitwerking wanneer 

het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich plots manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar of 

privéziekenhuis.

POLIS NR. 45.038.835 - VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN (CLUBS EN LEDEN)

* tennis en padel

* occasionele sportieve nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een fietstocht, een wandeling, een bowling,…

* occasionele socio-culturele nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een bezoek aan een pretpark, stad, museum,…

elk medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis waardoor een vergoeding voor het verblijf wordt aangerekend. Dit houdt zowel het verblijf in van minstens één 

nacht als het concept "dagziekenhuis" voor zover er specifiek gebruik is gemaakt van de operatiezaal, de gipskamer of een ziekenhuisbed met uitsluiting van het 

verblijf in wachtkamers, de onderzoekkamers en de ruimten voor externe consultatiediensten van het ziekenfonds.

* activiteiten ingericht door de tennisclub ten voordele van de clubkas zoals een eetdag, kaartavond, wafelverkoop, ontbijt,…

* uitbating infrastructuur van de tennisclub (gebouwen, terreinen, speeltuin, terrassen)

* sportpromotionele activiteiten

* de beoefening van wandelen, joggen, zwemmen en fitness door leden van Tennis Vlaanderen

wereldwijd

polis nr. 45.038.835


