Police

Arbejdsskadeforsikring
Police nr.: 653 -603.328
Dato: 1. januar 2019
DIF og DGI
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Policen gælder fra:

1. januar 2019
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 2019.

Tryg Forsikring A/S, cvr-nr. 24260666
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Arbejdsskadeforsikring
Police nr.: 653 -603.328
Dato: 1. januar 2019
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
Der henvises desuden til klausul ZZ01.

Virksomhedens art

Drift af idrætsorganisation, klubber og foreninger.

Geografisk område

Hele verden
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Særlige
Betingelser

Klausul ZZ01

For dækningen gælder særlig klausul ZZ01 omkring sikrede og aktivitet.
Omfatter desuden psykologisk krisehjælp, som er tegnet på den frivillige
arbejdsskadepolice – hvorfor der henvises til police 653-790.700.

Sikrede og aktivitet
Ansatte i form af lønnet personale - herunder lønnede trænere og
instruktører, idrætsdommere m.fl.
Endvidere ulønnede trænere og instruktører, idrætsdommere m.fl. Ansatte
under de enkelte klubber/foreninger mv., der deltager i minisport eller
holdsamarbejder, er også omfattet.
Omfatter også:
De faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt
holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens forskellige
besluttende organer, f.eks. foreningens generalforsamling.
Yderligere omfatter forsikringen de frivillige hjælpere, der efter aftale med
foreningens ledelse, virker for foreningen med løsning af ad hoc opgaver af
forskellig art.
De der på baggrund af en vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
(AES), ikke betegnes som omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring,
er dækket via policenummer 653-790.700 - dog gælder der for disse særlige
betingelser - der er anført på den frivillige police via klausul IA30.

Side 3 af 3

