Værd at vide om Idrættens forsikringer

Ansvarsforsikring
ANSVARSFORSIKRING
Hvorfor forsikring
Der er ikke noget lovkrav om at tegne en ansvarsforsikring. En forening kan dog blive erstatningsansvarlig for de skader, der opstår i forbindelse med foreningens aktiviteter. Det kunne få alvorlige
økonomiske konsekvenser for foreningen. Derfor har DIF og DGI tegnet en fælles (kollektiv) ansvarsforsikring, som alle foreninger og forbund under de to organisationer automatisk er dækket af.
For så vidt angår forsikring i forbindelse med store arrangementer, f.eks. internationale mesterskaber,
diverse events m.v., se side 2: Store arrangementer.

Hvornår er der erstatningsansvar
Kan det bevises, at en skade skyldes en fejl eller forsømmelse, der kan bebrejdes foreningen eller dens
hjælpere, f.eks. bestyrelsesmedlemmer, trænere, personer der passer baneanlæg eller andre, der
handler på foreningens vegne, er foreningen erstatningsansvarlig.
Der kan også være tale om, at foreningen har solgt en defekt vare eller leveret en defekt ydelse, som
medfører skade på personer eller ting. Det er altid skadelidte, der skal bevise, at skaden skyldes en fejl
eller forsømmelse fra foreningens side.
Forsikringen giver også foreningerne en beskyttelse mod uberettigede krav.
Bemærk!
Foreningen bør som udgangspunkt aldrig anerkende erstatningspligten men orientere skadelidte om, at
sagen vil blive anmeldt til forsikringsselskabet, som så vil gå ind i sagen på foreningens vegne.

Selvrisiko
Der gælder en selvrisiko på 2.000 kr. pr. skade. Dog er selvrisiko for skader sket i USA/Canada 5.000 kr.
af enhver skade.

Erhverv kontra privat – Hvornår arbejdes for foreningen, og hvornår handles i egen
interesse
Når man er ansat og modtager løn, foreligger der et ansættelsesforhold. Skader, der forvoldes i
arbejdstiden, skal anmeldes til den fælles erhvervsansvarsforsikring (forsikringen som DIF og DGI har
tegnet). Det samme gør sig gældende, når der er tale om ulønnet arbejde – f.eks. en ulønnet træner.
Når et medlem af en forening deltager i foreningens aktiviteter, vil skader som medlemmet forvolder,
som udgangspunkt skulle anmeldes til medlemmets (skadevolder) private ansvarsforsikring (en del af en
indbo-/familieforsikring).
Hvilken forsikring anmeldelse skal ske til afhænger af, i hvis interesse arbejdet udføres. Det vil altid være
en konkret vurdering, men følgende eksempler kan tjene som vejledning.
Erhverv:

En golfbold rammer taget på et hus. Skaden skyldes forkert indretning af golfbanen og skal
derfor anmeldes til erhvervsansvarsforsikringen.

En træner er skyld i, at et medlem kommer til skade under træning. Skaden skal anmeldes til
erhvervsansvarsforsikringen.
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Ansvarsforsikring
Privat:
En golfbold rammer taget på et hus. Skaden skyldes ”dårligt” golfspil (et fejlskud) og skal anmeldes til
spillerens private ansvarsforsikring. Hvorvidt denne forsikring vil dække skaden afhænger af, om spilleren
har handlet uagtsomt/begået en fejl (da dækning), eller om der er tale om et hændeligt uheld, hvor der
intet er at bebrejde spilleren (da ikke dækning).

Lån, leje, varetægt mv.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som en forening (den sikrede) har lånt, lejet,
opbevaret eller af anden grund har haft i varetægt. Det gælder, hvad enten der er tale om løsøre (ting)
eller fast ejendom.
Ved vurdering af om en skade er undtaget dækning ses blandt andet på, i hvis interesse anvendelsen
sker, og hvor længe rådigheden har varet. Det vil altid være en konkret vurdering, men følgende
eksempler kan tjene som vejledning.
Forsikringer dækker:

En forening medbringer (egne) rekvisitter til brug for træning. Hoveddøren til idrætshallen
beskadiges, da rekvisitterne bæres ind. Der er dækning for en sådan skade.

Beskadiges (andres) rekvisitter, som ikke bruges af foreningen, men som tilfældigvis står i
samme lokale, hvorfra foreningen tager sine rekvisitter, vil der være dækning.
Forsikringer dækker ikke:

En forening låner en idrætshal. Under boldspil ødelægges gulvet. Der er ikke dækning for skaden
på gulvet.

Skade på rekvisitter, som bruges under udøvelse af aktiviteten, er ikke dækket under
forsikringen.

Store arrangementer




Hvis der ikke er behov for/stilles krav om særlige dækninger og/eller sum udover summen på
den kollektive ansvarsforsikring, da vil en sådan begivenhed være dækket af den fælles,
kollektive ansvarsforsikring. Arrangøren skal altså i et sådant tilfælde ikke tegne en særskilt
ansvarsforsikring.
Hvis der er behov for/stilles krav om særlige dækninger og/eller sum større end summen på den
kollektive ansvarsforsikring, da skal (bør) arrangøren selv tegne særskilt forsikring for de
ønskede risici og for hele den krævede/ønskede forsikringssum.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt der skal tegnes ekstra forsikring(er) i forbindelse med et stort arrangement
mv., da kontakt eventuelt Tryg, DGI eller DIF. Se navne, mailadresser mv. under Kontakt.
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