POLICEDETALJER

Policenummer 2460261

Ansvar
Forsikringsbetingelser R358131

Ny forsikring gælder fra 1. april 2016

Hvad er forsikret
Ansvar - med følgende oplysninger:
•
Fritidsklubber for unge
Nørregade 77 6, 5000 Odense C
•

Risikobeskrivelse
Afholdelse af motorløb for ungdomsklubber, ungdomsskoler og fritidsklubber.
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, de sikrede kan ifalde i henhold til bekendtgørelse nr. 659 af 11/6/2010
om afholdelse af motorløb på afspærret bane uden for vej.
Se dog afsnittet forsikringssum.
Det er oplyst at der afholdes 37 motorløb årligt og det er således en forudsætning for forsikringens dækning, at
dette antal ikke forøges uden selskabets accept.
Bekendtgørelsens sikkerhedsforanstaltninger m.v. (§§ 1-4) skal til enhver tid gælde.
Det er noteret at der køres med maskiner op til max. 125 ccm.

•

Forsikringen er ikke tegnet med præmieregulering

•

Individuel klausul (999)
Forsikringssummer
Indtil 7.000.000 kr. pr. motorløb dog max. 25.000.000 kr. pr. forsikringsår.
Pludselig forurening:
2.000.000 kr. pr. skade og i alt pr. år indenfor maksimalsummen pr. forsikringsår.
Retroaktiv dato
Der gælder ingen retroaktiv begrænsning ift. de generelle vilkår punkt 22.4. Dog gælder fortsat, at kravet skal være
rejst i forsikringstiden.

Forsikringen dækker
Erhvervs- og produktansvar
Ovennævnte forsikringssum er selskabets maksimale
hæftelse indenfor forsikringsperioden. Eventuelle
nævnte delsummer er en del af og ikke et tillæg til
forsikringssummen.

Forsikringssum i kr.

Selvrisiko i kr.

7.000.000 *

5.000 *

Forsikringssum og selvrisiko gælder pr. udskriftsdato. Stjernemarkeret beløb indekseres ikke.

Kontakt os, hvis forsikringen skal justeres.
Policen viser de dækninger, som er aftalt. Betingelserne indeholder også øvrige dækninger, som kan tilvælges. Kontakt
os venligst, hvis forsikringen skal udvides eller ændres.

Supplerende oplysninger
Geografisk dækningsområde
Danmark

Særlige betingelser pr. dækning
Erhvervs- og produktansvar
•
Forureningsansvar (143)
Uanset om den forsikrede virksomhed er omfattet af den i Miljøbeskyttelsesloven
indeholdte liste over særligt forurenende virksomheder, er forsikringen udvidet til at
dække ansvar for forurening på de i øvrigt i de almindelige forsikringsbetingelser punkt
14.3 gældende bestemmelser.
Forsikringssummen udgør 2.000.000 kr. pr. forsikringsår som del af den
maksimale årlige forsikringssum for policen.
•

Pludseligt uheld ved forurening (144)
Hermed forstås en skade, hvor såvel den samlede årsag (dvs. både
bagvedliggende årsager og umiddelbare årsager) som virkning indtræffer
øjeblikkeligt på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.
Eksempelvis er pludselig udstrømning fra tærede tanke og beholdere ikke at betragte
som et dækningsberettiget pludseligt uheld.

•

Undtagelse miljøskader (155)
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav eller omkostninger i forbindelse med
miljøskader eller overhængende fare for miljøskader, som defineret i Lov om
undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

•

Sprængstof, gas, petrokemikalier mm (156)
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade som følge af fremstilling, oplagring,
påfyldning/aftapning, nedbrydning og transport af:
- Alle former for sprængstoffer, fyrværkeri og ammunition
- Gas og/eller luft under tryk
- Butan, metan, propan og andre flydende gasser
- Petrokemikalier.

•

Ikke dækning for produktansvar (159)
Nærværende forsikring dækker alene sikredes erhvervsansvar. I
forsikringsbetingelserne udgår pkt. 15 samt de punkter i fællesvilkårene, der alene har
relation til produktansvar.

•

Præmieregulering (165)
Uanset punkt 5.1 i forsikringsbetingelserne reguleres præmien ikke bagud,
men alene forud hvert år pr. hovedforfaldsdato.

•

Minimumspræmie (215)
For forsikringen som helhed gælder en minimumspræmie på kr. 30.588 pr. forsikringsår (indeks
2016).

