Forsikringer hos Dansk SkyttEUnion
Fælles
forsikringer

Frivillige
forsikringer

Tryghedsskabende
ydelser

› Ansvarsforsikring
› Arbejdsskadeforsikring
› Idrætsrejseforsikring
› Retshjælpsforsikring
› Personlig
ansvarsforsikring

› Løsøreforsikring
› Bygningsforsikring
› Idrætsulykkesforsikring

› Psykologisk krisehjælp

Forsikringspræmien opkræves én gang årligt og gælder de Fælles forsikringer, som er tegnet for alle foreninger under Dansk Skytte Union.
De kollektive forsikringer opfylder foreningens grundlæggende forsikringsbehov i arbejdet med Dansk Skytte Union’s aktiviteter.
Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig.

Fælles forsikringer
Ansvarsforsikringen –
Dækker det erstatningsansvar, foreningen, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen
Arbejdsskadeforsikringen –
Dækker således, at foreningerne er dækket ind i situationer, hvor der
kan ydes erstatning efter “Lov om arbejdsskadesikring”, eller hvor frivillige ledere eller hjælpere kommer ud for en ulykke når de virker for
foreningen.
Forsikringen består af en lovpligtig del og en frivillig del.
Den lovpligtige del dækker, når der skal ydes erstatning efter loven,
hvis f.eks. en af foreningens instruktører kommer til skade under udførelse af instruktørjobbet.
Den frivillige del dækker de tilfælde, hvor der ikke skal ydes erstatning
efter loven. Det kan for eksempel være hvis en af foreningens frivillige
ledere kommer til skade under virke for foreningen.
Idrætsrejseforsikringen –
Dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
Retshjælpsforsikringen –
Dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
Personlig ansvarsforsikring –
Dækker det ansvar man kan pådrage sig som privatperson, hvis man
handler skødesløst og forvolder skade på ting eller person.

Dansk Skytte Union har indgået en særlig fordelagtig aftale med
TRYG, som understøtter skytteforeningens forsikringsbehov med en
relevant og målrettet dækning.
Disse forsikringer benævnes Frivillige forsikringer.
De frivillige forsikringer tilbydes/etableres på basis af en individuel
rådgivning af Tryg Idrætsassurandører og kan bl.a. omfatte følgende
dækninger:
Bygningsforsikringen –
Dækker klubhus eller andre bygninger som foreningen ejer mod:
- Bygningsbrand, Bygningsbeskadigelse
Løsøreforsikringen –
Dækker foreningens baneanlæg, våben ammunition og diverse inventar i f.eks. klubhus, automater med indhold, computere eller andet
udstyr mod:
- Brand, Tyveri, Vand
Medlemmers våben – forsikringen dækker tillige medlemmers våben
for brand, tyveri og vandskade, når disse opbevares i foreningen efter
myndighedernes forskrifter.
Udendørs anlæg – forsikringen kan udvides til at omfatte skade på
maskiner og it-udstyr mv. for udendørsanlæg, der anvendes til lerdueskydning samt riffel- og pistolskydning.
Idrætsulykkeforsikringen –
Dækker foreningens medlemmer, mod personskade, når de kommer ud
for en ulykke under udøvelse eller transport i forbindelse med skydning.
Forsikringen dækker ved ”en pludselig hændelse” der forårsager:
- Dødsfald, Varige mén

Dansk Skytte Union har tegnet en tillægsforsikring i tilfælde af,
at et medlem ved et uheld ikke har fået tegnet en sådan privat
ansvarsforsikring.
Alm. Brand Forsikring
Ansvar & Skade
Kontakt 3547 7680

Hvis din forening har tegnet en eller flere af ovennævnte forsikringer,
så er den dobbeltforsikret og det er spild af foreningens penge. I bør
derfor sikre jer at det ikke er tilfældet.
Frivillige forsikringer
Din forening kan have brug for selv at tegne supplerende forsikringer.
Det afhænger af din forenings aktiviteter, hvad den ejer osv.

Tryghedsskabende ydelser
Ved tegning af en eller flere af de frivillige forsikringer har Dansk Skytte
Unions medlemmer adgang til gratis psykologisk krisehjælp.
	Individuel rådgivning af Tryg
	Idrætsassurandører
Tryk Skadesafdelingen
Kontakt 7033 2525
www.idraettensforsikringer.dk
Her finder du police nummer, samt yderligere information
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