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Fælles forsikringer

En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring
En ansvarsforsikring
En idrætsrejseforsikring
En retshjælpsforsikring
Psykologisk krisehjælp

.

Arbejdsskadeforsikring i
foreninger

Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den
lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen
dækker foreninger og forbund i de situationer, hvor der skal ydes
erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring.
Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige
ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der
formelt er valgt eller udpeget af foreningens bestyrelse.
Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste)
frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse
en konkret opgave for foreningen.

.

Ansvarsforsikring inkl.
netbanksdækning

Eksempler på skader omfattet af forsikringen:
En instruktør begår en fejl eller forsømmelse, som er årsag til, at en
idrætsudøver kommer alvorligt til skade.
En forenings udstyr og materiel er dårligt vedligeholdt, hvorved et medlem
kommer alvorligt til skade.
Produktansvar ved salg af sportstøj samt ved kiosk- og cafeteriadrift (dog
ikke når dette er bortforpagtet).
Motoransvar for motorkøretøjer under 20 HK, når føreren af køretøjet
virker/arbejder for foreningen.

.

fortsat

Eksempler på undtagelser:
Skade på foreningens egne ting.
Skade på lånte eller lejede ting/lokaler

.

Netbanksdækning:

Ansvarsforsikringen er udvidet med en netbanksdækning for op til
1.000.000 kr. pr. skade.

Det betyder, at der vil være dækning, hvis foreningens bankkonto bliver
hacket og pengene stjålet.

Forsikringen dækker ikke underslæb eller anden form for kriminalitet
begået mod foreningen.
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Forsikring ved idrætsrejse

Hvis der foreligger en ”invitation” til arrangementet mv. i udlandet, skal
den som udgangspunkt være adresseret til foreningen eller forbund.

Hovedformålet med rejsen skal være af idrætslig karakter. Det betyder, at
hovedformålet f.eks. ikke må være af studiemæssig karakter.
Når der er tale om forenings-/forbundstur, skal tilmelding til turen være
sket til/igennem foreningen/forbundet.
Rejsens varighed må ikke overstige 60 dage.
Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet og/eller
betalt eller ydet tilskud til rejsen.

.

fortsat

Ved rejser, hvor en person rejser alene (f.eks. en eliteudøver i forbindelse
med træningsophold, konkurrencedeltagelse eller lign. eller idrætsleder,
som skal til et møde i udlandet) skal den rejsende repræsentere sit
forbund eller forening for at være omfattet af den kollektive
idrætsrejseforsikring.
Ligeledes er individuelle udøvere, der er medlem af en forening under
DGI eller DIF, omfattet af idrættens rejseforsikring, når sådanne personer
deltager i træning mv. i udlandet, hvor der er tale om træning organiseret
af et forbund eller en forening, og hvor udøveren er udtaget/udsendt til
det pågældende træningsophold af forbundet eller en forening.
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Retshjælp

Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den
bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag.

Forsikringen dækker ikke:
Straffesager.
Sager om skatte- og afgiftsforhold.
Inkassosager, medmindre tvisten drejer sig om fordringens størrelse eller
rigtighed.
Forsikringen er etableret med en maksimal dækning på 125.000 kr. pr.
retssag. ( selvrisiko – 5.000 pr. skade)
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Psykologisk krisehjælp i
foreninger

Den psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en
forening involveres i en alvorlig, traumatisk hændelse, f.eks.:

En ulykke eller voldsom skade.
Alvorligt ildebefindende.
Overfald/overgreb.
Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen).
Dødsfald – f.eks. under en kamp.

.

Psykologisk krisehjælp

Hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Alarm,
som har åbent døgnet rundt på telefon +45 70 26 06 70.

Ved henvendelse oplyses:
Eget navn og adresse
Navn og adresse på din forening, forbund eller lignende
Navn på kontaktperson i foreningen
Policenr. 653-603.328 (den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring)
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Hvordan bruger vi den viden

Der er ingen krav om APV – men vi har et ansvar overfor vores ”ansatte”
Lav en plan som kan være med til at forebygge ulykker :
Hvordan betjenes maskiner korrekt
Har vores instruktører de rigtige sikkerhedskurser
Osv. Tilpas til jeres idræt
Lav en plan for hvad i som forening gør/reagerer ved en skade, hvem
skal kontaktes og hvem gør hvad
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Hvis nu alligevel

Lav en beredskabsplan :
Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller
ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet.
Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til
skade, mens han/hun virker for foreningen.
Er skaden sket – idrættens forsikring – link til skade anmeldelsesformular.
Hvor skal man henvende sig i foreningen/hos hvem
Ved jeres frivillige denne ordning eksisterer – hvordan vil i informere

.

Beredskabsplan del II

Hvordan har i sikret jeres frivillige (f.eks unge trænere) mod f.eks
aggressive forældre.

Hvordan skal de forholde sig i den givne situation – hvem fra bestyrelsen
tager evt. over.
I krise situation – hvem gør hvad
Hvem skal de kontakte
Aftal i bestyrelsen hvem gør hvad og hvem har f.eks. Presse kontakt,
forældre kontakt – hvem sørger for i bruger forsikringen

.

Har du gemt nummeret i din mobil

70 26 06 70

