Police

Arbejdsskadeforsikring
Police nr.: 653 -603.328
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.

Præmien forfalder:

1. januar

Dækningsomfang:

Foruden policens tekst gælder Trygs betingelser for
arbejdsskadeforsikring nr. 653-01, som kan ses via
www.idraettensforsikringer.dk

Udløbsdato:

31. december 2023. Forsikringsbetingelsernes pkt. 1.2, udgår og
erstattes med: Forsikringen udløber automatisk uden opsigelse fra
nogen af parterne, med mindre den forinden er blevet fornyet.

Skadeforsikringsafgift:

Afregnes efter ”Lov om afgift af skadesforsikringer”.

Arbejdsmiljøafgift:

Beregnes og opkræves i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Policen er udstedt:

Ballerup, den 1. januar 2020.

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

Arbejdsskadeforsikring
Police nr.: 653 -603.328
Dato: 1. januar 2020
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.
Sikrede:
Forsikringen omfatter personer i henhold til Lov om
arbejdsskadesikring.
De personer, som ikke er omfattet af den lovpligtige forsikring, kan være
omfattet af policenummer 653-790.700 med de særlige vilkår, der
fremgår af denne.
Bemærk - generelt:
Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring omfatter ikke kontraktansatte
sportsudøvere. Foreninger og klubber med kontraktansatte
sportsudøvere skal derfor selv tegne forsikring for sådanne udøvere.

Virksomhedens art

Drift af idrætsorganisation, klubber og foreninger.

Geografisk område

Hele verden
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