Police
Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring inkl. Retshjælp og Netbanksdækning
Police nr.: 670-8.028.308
Dato: 1. januar 2020
DIF og DGI
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Policen gælder fra:

1. januar 2020.
Policen er ændret og afløser samtidig tidligere
police med samme policenr. i Tryg.

Retroaktiv dato:

Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før den 01.01.1996.

Præmien forfalder:

1. januar.

Dækningsomfang:

Foruden policens tekst gælder Trygs betingelser for Kombineret
Erhvervs- og produktansvar nr. 061-17 samt betingelser for Retshjælp
DIF/DGI, som kan ses via www.idraettensforsikringer.dk/

Udløbsdato:

31. december 2023: Forsikringsbetingelsernes pkt. 17, udgår og
erstattes med: Forsikringen udløber automatisk uden opsigelse fra
nogen af parterne, med mindre den forinden er blevet fornyet.

Skadesforsikringsafgift:

Afregnes efter ”Lov om afgift af skadesforsikringer”.

Policen er udstedt:

Ballerup, den 10. december 2019.

Tryg Forsikring A/S, cvr-nr. 24260666
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Forsikringstager

DIF og DGI

Medforsikrede

I
Specialforbund under DIF
Landsdelsforeninger under DGI, hjemmehørende i Danmark
II
Lokale foreninger, der er hjemmehørende i Danmark, og som er medlem
af DIF (gennem et specialforbund) eller DGI (gennem en landsdelsforening), og som opfylder følgende betingelse:
• Foreningen skal være berettiget til at opgøre medlemmer i DIF eller
DGI gennem idrætsorganisationernes fælles medlemsregistreringssystem, CFR
Følgende lokale foreninger, som er medlem af DIF eller DGI, er
medforsikret selvom de ikke opfylder betingelsen om at opgøre
medlemmer i CFR:
• Hovedforeningen i flerstrengede foreninger, hvis afdelinger opgør
medlemmer i CFR
• Skydebaneforeninger, som er organiseret under DGI
Følgende medlemmer af DIF eller DGI er ikke omfattet af forsikringen,
uanset at de opgør medlemmer i CFR:
• Efterskoler, højskoler, private grundskoler og andre skoler
Enheder, der ikke er medlemmer af DIF eller DGI, f.eks. støtteforeninger
og klubber i selskabsform, er ikke omfattet af forsikringen.
Den sikrede personkreds er således:
• De af sikrede ansatte ledere, trænere, instruktører, dommere og
øvrigt personale.
• Udpegede frivillige ledere, trænere og instruktører i deres arbejde for
sikrede.
• Andre der virker for sikrede. Dvs. det enkelte medlems ansvar for
skade ikke er omfattet af forsikringen, når medlemmet i egenskab af
privatperson er idrætsudøver.

Virksomhedens art

Drift af idrætsorganisation, klubber og foreninger.

Geografisk område

Hele verden
For Retshjælpsforsikringen gælder dog, at Tvisten skal kunne afgøres
ved en almindelig domstol eller voldgift i Europa.
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Dækningssum
Pr. forsikringsår

Herunder og indenfor dette beløb pr.
forsikringsår

Maksimal
dækningssum

Personskade og tingskade
(jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3)

kr.

40.000.000

Ingrediens-/komponentdækning
(jf. særlige betingelser klausul nr. 0190)

kr.

2.000.000

Fareafværgelse
(jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 4)

kr.

1.000.000

Forureningsansvar
(jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3,
og særlige betingelser klausul nr. 0210)

kr.

2.000.000

Droneansvar
(jf. klausul nr. 0155) pr. forsikringsbegivenhed
- dog maksimalt pr. forsikringsår

SDR
kr.

Retshjælpsforsikring
(jf. forsikringsbetingelser for Retshjælp DIF/DGI
- dog maksimalt pr. forsikringsbegivenhed

kr.
kr.

1.000.000
200.000

Netbankforsikring
(jf. klausul nr. 0170)
- dog maksimalt pr. forsikringsbegivenhed

kr.
kr.

3.000.000
1.000.000

For alle erstatningskrav rejst indenfor det enkelte
forsikringsår er den højeste grænse for
Trygs forpligtelse dog:

kr.

40.000.000

Ansvar for skader, jf. Skydebanebekendtgørelsen
(jf. særlige betingelser klausul 0080)
Pr. forsikringsbegivenhed

kr.

13.000.000

750.000
20.000.000

Herudover gælder
følgende dækningssum
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Selvrisiko

For forsikringen gælder følgende selvrisici:
- Erhvervs- og produktansvarsskader i USA og Canada:
(jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3)
Kr. 5.000 af enhver forsikringsbegivenhed.
- Erhvervs- og produktansvarsskader i øvrige verden:
(jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3)
Kr. 2.000 af enhver forsikringsbegivenhed.
- Droneansvar:
(jf. klausul nr. 0155)
Kr. 5.000 af enhver forsikringsbegivenhed.
- Retshjælpsforsikring:
(jf. forsikringsbetingelser Retshjælp DIF/DGI pkt. 6.2)
Kr. 5.000 pr. instans dog max kr. 10.000 pr. forsikringsbegivenhed.
- Netbankforsikring:
(jf. klausul nr. 0170)
Kr. 10.000 af enhver forsikringsbegivenhed.

Retroaktiv dato

Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før den 01.01.1996.

Forsikringsbetingelser Standardforsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17, Retshjælp DIF/DGI samt særlige betingelser er
gældende.
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Særlige betingelser
Klausul 0010

Indbyrdes ansvar
Forsikringen er udvidet til at dække den sikrede kreds indbyrdes ansvar
for person- og tingskade. Opmærksomheden henledes dog på, at dette
ikke gælder Retshjælpsforsikringen, jf. dennes særskilte betingelser.

Klausul 0020

Arrangøransvar
Udover rene idrætsarrangementer, såsom stævner og kampe der kan
henføres til idrætsaktiviteten, er forsikringen, i henhold til forsikringens
vilkår og betingelser i øvrigt, udvidet til at omfatte sikredes
arrangøransvar, herunder forberedelse og afholdelse af, samt oprydning
efter arrangementet.
Det er en betingelse for dækningen, at der maksimalt deltager 10.000
gæster i arrangementet.
Det præciseres, at nærværende udvidelse ikke omfatter følgende:
- arrangøransvar for motorsport, trænings- og motorløb, herunder kørsel
på afspærret bane, vej eller område i henhold til Bekendtgørelsen om
afholdelse af motorløb på bane samt cirkulære om afholdelse af
motorløb på vej
- deltagernes personlige ansvar for skade forvoldt i forbindelse med
arrangementets aktiviteter
- entertainers samt stand- og/eller teltlejers selvstændige
erstatningsansvar.
Medsikring af internationale sports- og idrætsforbund (additional insured)
Det er aftalt, at internationale sports- og idrætsforbund, som sikrede har
indgået kontakt eller indgår kontrakt med, er medforsikret under
nærværende forsikring indenfor forsikringens øvrige vilkår og
betingelser.
Det er dog en forudsætning, at et sådant krav vil være dækningsberettiget såfremt kravet var rejst direkte overfor sikrede.
Når det kræves af en sådan kontrakt eller aftale med det medforsikrede
forbund, vil nærværende forsikring fungere som primærforsikring på
vegne af det medforsikrede forbund.
Forsikringen dækker under ingen omstændigheder det medsikrede
forbunds selvstændige ansvar for dets egne handlinger eller
undladelser. Det er aftalt at Tryg er berettiget til at forestå
skadebehandlingen, og det medsikrede forbund kan ikke på nogen
måde forpligte Tryg.
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Klausul 0030

Myndighedsgodkendelse samt egne sikkerhedsregler
Det er forudsætning for forsikringens dækning, at de enkelte
medforsikrede foreningers regelsæt om sikkerhed er kendt af alle, såvel
brugere som instruktører, ligesom der ved udlejning/udlån af udstyr skal
medfølge fornøden og relevant instruktion i brugen af udstyret.
Polititilladelse skal være indhentet i det omfang, dette er et lovkrav,
ligesom de af myndighederne fastsatte regler til enhver tid skal være
overholdt.

Klausul 0040

Bortkomst, tyveri samt skade på udlejet/udlånt udstyr
Forsikringen omfatter ikke sikredes ansvar for tab/skade opstået ved
bortkomst eller tyveri samt skade på udlejet/udlånt udstyr.

Klausul 0050

Bortforpagtning af kiosk, cafeteria- og restaurationsdrift
Det præciseres, at forsikringen dækker det ansvar, sikrede kan ifalde
ved bortforpagtede aktiviteter, fx cafeteria.
Forsikringen dækker ikke forpagterens selvstændige erstatningsansvar.

Klausul 0060

Agility og anden hundeaktivitet
Forsikringen er udvidet med en hundeansvarsforsikring i det omfang, at
den private hundeansvarsforsikring ved en dokumenteret
fejl/forglemmelse ikke er udvidet med figurantdækningen.

Klausul 0070

Læge- og behandleransvarsdækning
Som en subsidiær dækning, er forsikringen udvidet til at dække sikredes
ansvar for skade i forbindelse med samarittertjeneste og udvidet
førstehjælp.
Forsikringen dækker dog ikke skader, der falder ind under Lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL), men skader
der falder ind under lovens bagatelgrænse vil dog være omfattet.

Klausul 0080

Skydebanebekendtgørelsen
Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar for skader, der
falder ind under Skydebanebekendtgørelsen.
For skydning på bane gælder, at banen/anlægget skal være godkendt af
myndighederne.
For denne dækning gælder der en separat dækningssum.
Policens selvrisikobestemmelse vil være gældende for nærværende
udvidelse.
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Klausul 0090

Skytteklubber – indskydning af jagtrifler
Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade, når skydebaner
udlejes til jagtforeninger, der har behov for at indskyde jagtrifler.
Det er et krav for forsikringsdækning, at:
- Skydebanen er godkendt til indskydning af jagt rifler, og
dokumentation herfor skal forefindes før udlejning af skydebanen
sker, og
- Skytteklubben (udlejer) skal se/modtage dokumentation for, at
jagtforeningen har den nødvendige udvidelse af jagtforsikringen for
at må skyde på skydebaner.

Klausul 0100

Genopladning med røgsvagt-/sortkrudt til ikke-kommercielt brug
Det er en betingelse for forsikringsdækning, at "vilkår for opbevaring af
røgsvagt krudt og fænghætter til anvendelse ved genopladning af
patroner" og "vilkår for genopladning af patroner med røgsvagt krudt" til
eget eller privat brug overholdes.
Endvidere er det også en betingelse for forsikringsdækning, at den
person der udfører genopladningen er godkendt hertil.

Klausul 0110

Sejllads
Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 7 omfatter forsikringen sikredes
ansvar for skade i forbindelse med:
a. robåde, herunder kano og kajak
b. både med påhængsmotor på højst 6 HK
c. sejljoller under 5,5 meter.
Forsikringen er tillige udvidet til at dække sikredes ansvar for skade på
personer, der trækkes efter båden (fx vandskiløbere), og dette gælder
uanset om søfartøjet overstiger begrænsningerne i nærværende
klausuls litra a. og b. Dækningen herfor er subsidiær i forhold til
søfartøjets egen ansvarsforsikring, hvilket der er taget højde for i
præmieberegningen.

Klausul 0120

Passageransvar for sejlads med skibe, der medbringer højst 12
passagerer
Ansvarsforsikringen er udvidet til at omfatte sikredes erstatningsansvar
ved ulykker under søtransport af passagerer i skibe, der medbringer
højst 12 passagerer i henhold til sølovens §403 a, stk. 1 og 2, jf. lov. nr.
249 af 21. marts 2012 (lov om ændring af søloven) eller fremtidige
bestemmelser, der måtte erstatte de nuværende gældende
bestemmelser. Denne dækningsudvidelse omfatter ikke
erstatningsansvar ved transport af passagerer i national fart med klasse
C- og/eller D-passagerskibe.
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Udvidelsen af ansvarsforsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar
for personskader og skader på håndbagage forvoldt ved
erhvervsmæssig passagertransport og med de dækningssummer, der
følger af lov nr. 249 af 21. marts 2012, jf. heri indeholdte henvisning til
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
392/2009 af 23. april 2009 om transportørens erstatningsansvar ved
ulykker under søtransport af passagerer (Athen-forordningen).
Tryg forbeholder sig ret til regres i forhold til sikrede, hvor sikrede
forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at iagttage relevante
sikkerhedsforanstaltninger og instruktioner i henhold til de af
Søfartsstyrelsen udstedte regler og vejledninger for sejlads for de skibe
omfattet af denne klausul.
Klausul 0130

Havnedrift
Sikredes ansvar for skade i forbindelse med havnedrift (lystbådehavn) er
omfattet i det omfang, som havnearealet knytter sig til en
idrætsforening/sportsklub.
Ansvaret for havnens øvrige aktiviteter er således ikke omfattet af
nærværende udvidelse.

Klausul 0140

Motoransvar for uindregistrerede motordrevne arbejdsmaskiner
under 20 HK
Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar for skade, som ejer
og bruger af arbejdsmaskiner m.v.
Det er en betingelse for dækningen, at sådanne maskiner eller
redskaber:
- er under 20 HK, og
- benyttes til/ved driften af klubben, anlæg eller bane.
Golfvogne, clubcars o.l., der udlejes og/eller benyttes til/af medlemmer
eller gæster, er således ikke omfattet af nærværende dækning.

Klausul 0150

Brug af lifte, kraner og hejseværk
Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade i forbindelse med, at der
arbejdes med lifte, kraner, hejseværk og lignende.
Forsikringen dækker ikke skade på de genstande, der løftes.
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Klausul 0155

Droneansvar
Dækning for flyvninger ved brug af droner (RPAS eller UAS) i Danmark.
Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers undtagelse af
forsikringsbegivenheder forvoldt ved sikredes benyttelse af luftfartøj er
policen udvidet til at omfatte sikredes erstatningsansvar ved anvendelse
af RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) eller UAS (Unmanned
Aircraft Systems), dog således at policens geografiske dækningsområde
fraviges ved anvendelse af RPAS eller UAS til alene at omfatte
flyvninger i Danmark.
Dækningssummen for denne dækningsudvidelse udgør for person- og
tingskade Special Drawing Rights (SDR) 750.000 pr. forsikringsbegivenhed og i alt kr. 20.000.000 pr. forsikringsår inden for policens
maksimale dækningssum.
For udvidelsen gælder følgende forudsætninger:
- at MTOM (Maximum Take Off Mass) ikke overstiger 25 kg pr.
RPAS/UAS-flyvning.
- at den tilsigtede konkrete RPAS/UAS-flyvning efterlever de krav, love
og bestemmelser om RPAS/UAS-flyvning, der gælder i Danmark.
- at operatøren af dronen skal have den/de fornødne godkendelse(r) af
den/de relevante danske myndigheder.
Udvidelsen er tillige indenfor den ovenfor anførte sumbegrænsning i
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 i Europa-Parlamentets og
Rådets Forordning (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om
forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører.
Forsikringen dækker ikke krav rejst som følge af krænkelse af
privatlivets fred, ulovlig indtrængen, chikane, uretmæssig tilegnelse af
forretningshemmeligheder og andre ikke-fysiske skader.
Nærværende udvidelsen gælder ikke for sikrede foreninger, hvis
hovedformål er flyvning med droner/modelfly (modelflyveklubber o. lign.)
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Klausul 0170

Netbankforsikring - Elektronisk indbrudstyveri i netbank
Forsikringen dækker elektronisk indbrudstyveri i sikrede/foreningens
netbank.
Det er en betingelse for dækning, at netbanken er tilknyttet en af de
sikredes CVR-nr.
Ved elektronisk indbrudstyveri i netbank forstås, at personer, der ikke er
ansat eller frivillig leder i sikredes forening, stjæler penge ved
uautoriseret at tiltvinge sig adgang via netbank i et dansk pengeinstitut til
sikredes bankkonto i et dansk pengeinstitut.
Tyveriet skal være begået i forsikringsperioden.
Forsikringens omfang
Forsikringen omfatter:
- Penge som står på sikredes netbankskonti, herunder på kassekredit
- Renter fra tidspunktet for tyveriet og indtil det opdages
Forsikringen omfatter ikke:
- Tab af data
- Tab, der følger af tab af data
Erstatningsbetingelser/sikkerhedsforholdsregler:
Retten til erstatning for elektronisk indbrudstyveri i netbank er betinget
af:
- at der er lidt et tab,
- at sikredes IT-systemer er sikret af en adgangskode på minimum 6
tegn, bestående af både store of små bogstaver samt tal,
- at adgangskoden regelmæssigt ændres,
- at computeren låses, når den forlades,
- at der logges af netbanken, når den ikke længere benyttes,
- at sikrede efterlever de sikkerhedsregler, der er aftalt med
pengeinstituttet med hensyn til elektroniske kontooverførsler,
- at internetforbindelsen er sikret med firewall og antivirusprogram, som
automatisk opdateres i sikredes IT-systemer,
- at alle internet programmer, 3. parts programmer (Java, Adobe,
Flash, Internet browser mfl.) holdes kontinuerligt opdateret med seneste
sikkerhedsopdatering,
- at hver medarbejder/frivillige leder har sin egen individuelle kode til
netbank, og at disse opbevares, så uvedkommende ikke har adgang til
disse,
- at sikrede anvender 2-faktor brugergodkendelser ved alle
transaktioner (dog undtaget overførsler imellem sikredes egne konti):
Som 2-faktor brugergodkendelse kan eksempelvis nævnes:
- Godkendelse af to medarbejdere, fra hver sin computer, for at kunne
gennemføre transaktionen,
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- Godkendelse af transaktionen via en SMS-kode fra banken,
- Godkendelse af transaktionen via eksternt nøglekort/nøgleviser
(NemID, herunder NemID’s officielle App.)
Særligt for netbankstransaktioner på mobile enheder (tablets,
smartphones m.fl.)
Det er en betingelse for dækning på mobile enheder:
- at den mobile enheds styresystem/operativsystem er den seneste
version,
- at mobile enheder er PIN-kode/password beskyttet
- at den af banken offentliggjorte og på enheden installerede
netbanksapplikation er den seneste version.
Har sikrede overtrådt eller tilsidesat en eller flere af ovennævnte
sikkerhedsforholdsregler, gælder
Trygs forpligtelse for formuetab, som er omfattet af forsikringen, kun i
det omfang det anses for godtgjort, at tabets indtræden eller omfang
ikke skyldes sådan overtrædelse eller tilsidesættelse.
Dækningsundtagelser
Forsikringen dækker ikke tyveri af sikredes penge, hvis tyveriet skyldes:
- underslæb begået af sikredes ansatte/frivillige ledere
- fejl begået af bankens ansatte, herunder ved medvirken eller brist i
bankens sikkerhedsprocedurer
Sikredes forpligtelser i tilfælde af elektronisk indbrudstyveri
I tilfælde af elektronisk indbrudstyveri skal dette anmeldes til politiet og
Tryg uden ugrundet ophold.
Straks efter at sikrede opdager tyveriet, skal denne kontakte banken
med henblik på at få spærret konti.
Hvis sikrede bliver opmærksom på, at uvedkommende har fået
kendskab til login oplysninger, adgangskode, PIN-kode, nøglekort, smskode, backup-løsning eller lignende, som kan bruges til at tiltvinge sig
uautoriseret adgang til netbanken, skal netbanken straks spærres.
Subsidiær forsikring
Nærværende Netbankforsikring dækker subsidiært i forhold til en enhver
anden tegnet Netbankforsikring, hvilket der er taget højde for i
præmieberegningen.
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Ret til genopfyldelse af dækningssum
Den anførte årlige forsikringssum kan genopfyldes efter en indtruffet og
til Tryg anmeldt forsikringsbegivenhed.
Genopfyldning kan dog højst foretages 1 gang i løbet af forsikringsåret.
Tryg’s maksimale hæftelse for én eller flere samtidige skader kan højst
udgøre den, på tidspunktet for den eller de pågældende skaders
indtræden, resterende forsikringssum.
Tryg’s maksimale hæftelse for hele forsikringsåret kan højst udgøre 2
gange forsikringssummen svarende til DKK 80.000.000.
Tillægspræmien for genopfyldelse beregnes pro rata tid for den
resterende del af forsikringsåret, dog minimum for 3 måneder.
Forsikringstagerens beslutning om genopfyldning af forsikringssum efter
anmeldt forsikringsbegivenhed er definitiv, hvorefter tillægspræmien ikke
tilbagebetales, selvom den til grund for genopfyldelsen indtrufne
forsikringsbegivenhed viser sig at beløbe sig til mindre end først antaget.

Klausul 0190

Ingrediens- og komponentdækning
Pkt. 3, stk. 4 i de almindelige betingelser gælder ikke.
Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på ting, herunder
bygninger:
a) som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet
eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller
på anden måde forbundet med,
b) som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for,
c) som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af.
Opmærksomheden henledes på, at forsikringsbetingelsernes pkt. 5,
stk. 3 ikke vil være gældende for nærværende klausul.
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Jordarbejder
Uanset betingelsernes punkt 2, stk. 2, litra e, er forsikringen udvidet til at
dække ansvar for skade som følge af ud og opgravning, jordboring og
jordgennempresning, herfra dog undtaget skade på bygning.
Det er en forudsætning, at sikrede kan dokumentere, at der forinden
ethvert sådant arbejdes påbegyndelse:
1) er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves,
2) hos myndighederne og ledningsejere er indhentet kortmateriale og
undersøgt, hvor ledninger, kabler og kloakker er anbragt.
I det omfang sikrede udfører mindre gravearbejder, såsom nedgravning
af stolper eller lignende til opsætning af fx hegn, flagstænger i
forbindelse med kortidsarrangementer er sådant gravearbejde dog
omfatter af forsikringen uden, at sikrede har indhentet tilladelse hos
myndigheder jf. ovenstående pkt. 1) og 2).

Klausul 0210

Forureningsansvarsdækning
Uanset om den forsikrede virksomhed er omfattet af den i ”Lov om
erstatning for miljøskader” indeholdte liste over virksomheder, for hvilke
der gælder et objektivt ansvar, omfatter forsikringen sikredes ansvar for
forurening, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3.
Forsikringen dækker ikke:
a) Forurening forvoldt over en periode.
b) Pludselig opdagelse af forurening, som er sket eller har udviklet sig
over en periode.
c) Forurening forvoldt af sikredes virksomheder beliggende på adresser
udenfor Danmark.
Dækningen er betinget af, at såvel årsag som virkning er pludselig.
Skade, der f.eks. skyldes slitage, tæring, manglende vedligeholdelse
eller lignende forhold, dækkes således ikke.
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Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte hidrører fra
følgende risici/kategorier af risici:
• asbest,
• HIV og AIDS,
• svangerskabsforebyggende midler,
• silikonebaserede implantater,
• RU 486 og andre kemiske abortfacienter (svangerskabsafbrydende
midler),
• human biologiske materialer herunder ekstrakter såsom blod,
plasma, plasmaproteiner og immunoglobulins (stof i kroppens
immunforsvar, som bl.a. anvendes til vaccine),
• oxychinolin (stof i bl.a. lægemidler, som påvirker
centralnervesystemet),
• D.E.S. (diethylstilbestrol, anvendes til forebyggelse af abort under
svangerskab, men kan fremkalde kræft hos barnet),
• svineinfluenzavaccine og andre vacciner samt
• genmodificerede organismer.
Forsikringen dækker endvidere ikke krav, der hidrører fra:
• tobak og tobaksprodukter,
• ureaformaldehyd,
• chlorerede kulbrinter (organiske opløsningsmidler, som kan være
dødbringende),
• EMF og EMI (Electromagnetic Fields/Electromagnetic Interference)
• Salg af fyrværkeri,
Særlovsansvar:
• Særlovsansvar er dækket, på policens i øvrigt gældende vilkår og
betingelser, medmindre der er gjort undtagelse i forsikringsbetingelsernes pkt. 7.
I forhold til forsikringsbetingelsernes pkt. 7 b) præciseres, at
benyttelse af luftfartøj bl.a. omfatter faldskærmsudspring,
paragliding, svævefly og varmluftsballon.
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Undtagelse for erstatningskrav i forbindelse med terrorhandlinger
Forsikringen dækker ikke sikredes eventuelle ansvar for skade eller tab
pådraget i forbindelse med terrorisme.
Ved terrorisme forstås en handling, herunder – men ikke begrænset til –
vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere
personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med én
eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk,
religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med
hensigt til at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden
eller dele af offentligheden.
For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at
handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i
offentligheden eller dele deraf.
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