DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION
Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark
DASUs FORSIKRINGSOVERSIGT
Dette dokument giver overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DASU
– hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub.
Grundlæggende betingelser
For at være dækket af nedenstående forsikringer er der en række betingelser, der
skal være opfyldte.
Følgende betingelser skal være opfyldte for, at du som licenshaver er dækket:
• Du har en gyldig licens i en klub under DASU.
• Du deltager i et arrangement, der er godkendt af DASU (eller DASUs
søsterorganisationer rundt om i verden (ASN)).
For frivillige, herunder bestyrelsesmedlemmer og officials, er det en betingelse, at
man:
• Er medlem af en DASU-klub eller ”ansat” af klubben.
• Skaden er sket i forbindelse med frivilligt arbejde for klubben.
• Anmelder af skaden er klubben.
Der henvises til kopi af de enkelte policer på hjemmesiden dasu.dk
Forbehold: Hvis der er uoverensstemmelse mellem ordlyden i dette dokument og en
given forsikringspolice, vil det altid være policen, der er gældende.

DASUs forsikringer består af:
1) Kollektiv ulykkesforsikring for licenshavere
2) Arrangøransvarsforsikring
3) All Risk-forsikring
Forsikringer via DASUs medlemskab af Danmarks Idrætsforbund:
4)
5)
6)
7)
8)

En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring for officials og hjælpere
En ansvarsforsikring
En idrætsrejseforsikring
En retshjælpsforsikring
Psykologisk krisehjælp

Øvrige
9) Den offentlige sygesikring (det gule kort)
10)
EU-sygesikringskortet (det blå kort)
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Ad 1) Kollektiv ulykkesforsikring for licenshavere1
Forsikringen dækker ulykkestilfælde under organiseret motorløb og -træning i
Danmark og udlandet, når deltagelse er godkendt af DASU. Med "deltagelse er
godkendt af DASU" forstås, at licenshaveren er i besiddelse af en gyldig licens til det
givne arrangement.
Til løb i udlandet er det påkrævet, at køreren er i besiddelse af enten en international
licens, en professionel licens eller en national licens med starttilladelse til løb i
udlandet. Dækningen i udlandet gælder ved træning og løb arrangeret af DASUs
søsterorganisationer (FIA godkendte ASN's) eller disses medlemsklubber rundt om i
verden.
Den kollektive ulykkesforsikring dækker for 500.000 kr. ved dødsfald og ménskade
(fra 10%) samt tandskade som følge af ulykke.
Derudover er den kollektive ulykkesforsikring i 2016 blevet udvidet til også at
indeholde følgende:
• Behandlingsudgifter (15 behandlinger pr. år)
• Privat hjælp i hjemmet
• Høreapparat m.m.
• Hjælpemidler
• Transportudgifter
• Psykologisk krisehjælp
Det er vigtigt at understrege, at dækningsgraden og -omfanget i DASUs kollektive
ulykkesforsikring er udtryk for et bevidst valg om dækning vs. præmie, og DASU
opfordrer derfor alle til at kigge på deres egne forsikringer og evt. udvide deres
personlige forsikringsdækning med privattegnede ulykkesforsikringer i det omfang,
det ønskes.
Ad 2) Arrangøransvarsforsikring for DASUs klubber
Forsikringen dækker klubbens arrangøransvar ved afholdelse af motorløb på afspærret
bane, vej eller område i henhold til dels ”Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på
bane”, og dels ”cirkulære om afholdelse af motorløb på vej”. Herudover dækker
forsikringen DASUs arrangøransvar ved træningsløb på afspærret bane, vej eller
område.
For at opfylde betingelserne for afholdelse af motorløb uden for vej (baneløb)
indeholder forsikringen en ulykkesforsikring, der dækker ved skade på 3. persons liv
og ejendom. Denne udvidelse er primært for tilskuere.
Arrangøransvarsforsikringen er derudover udvidet med en regresforsikring for vejsport
og rally, der overtager ansvarsskader uden regres mod skadevolderen. Forsikringen
dækker skade på 3. persons liv og ejendom, men i særlig grad skader på de arealer
og faciliteter, vi har fået stillet til rådighed for afholdelse af konkurrencer. Der er dog
ikke dækning for skade på køreunderlag.
For forsikringen er der en selvrisiko på kr. 5.000, hvoraf de første kr. 2.500 betales af
skadevolderen og de eventuelt yderligere op til de 5.000 kroner af DASU.
Der er indgået en særlig aftale med forsikringsselskabet om, at skaden afgøres direkte
over for skadelidte uden at involvere dennes forsikringsselskab.
Forsikringen er udvidet til at dække Europa og de baltiske lande.
1
Licenshavere er alle licenskategorier fra mekanikerlicens til kørerlicens. Endags-licenser er også
omfattet af dækningen.
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Afgørende for dækning er, at der er tale om DASU-godkendt arrangement, og at der
er tale om et ansvar for skaden fra skadevolderens side. Hændelige uheld så som
stenslag er normalt ikke dækket.
Ad 3) All Risk forsikring for lånte og lejede genstande
En klub eller arrangør, der låner eller lejer genstande, der er nødvendige til afholdelse
af en konkurrence (ure, radioer, safety car m.v.) er dækket af DASUs All Risk
forsikring.
Dækningen omfatter skade ved beskadigelse eller tyveri, men ikke tabte eller forlagte
genstande.
Afgørende for dækning er, at det er genstande, der er nødvendige for afholdelse af
arrangementet og disse genstande er ejet af 3. mand.
Ad 4) DIF’s arbejdsskadeforsikring for officials og hjælpere
Ved alle arrangementer med en DASU-klub som ansvarlig er der en særlig dækning
for officials ved uheld eller ulykke – uanset om de er egentlige officials ved et
arrangement eller de er hjælpere. Der er ikke noget krav om licens eller medlemskab
af en DASU-klub.
Arbejdsskadeforsikringen via DIF 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.
Skader dækkes med udbetaling i henhold til arbejdsskadeloven (normalt
arbejdsgiveransvar).
Afgørende for dækning er, at der er tale om en ulykke, samt at skadelidte medvirker
som hjælper ved et arrangement som forestås af en DASU-klub.
Du kan se dækningssatser for arbejdsskade på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings
hjemmeside, aes.dk
Ad 5) Ansvarsforsikring (DIF)
Forsikringen dækker det erstatningsansvar foreninger, de ansatte og medlemmer kan
pådrage sig, når de arbejder for foreninger, ligesom der er dækning for
arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks.
sommerfester, bankospil etc.
Forsikringen dækker ikke:
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•
•

Skade på foreningens egne ting.
Skade på lånte eller lejede ting/lokaler.

Der er her en selvrisiko på 2.000 kr. pr. skade.
Det er afgørende for dækningen, at klubben står som arrangør, og det vil i forbindelse
med fx store events betyde, at det er klubben, der skal have tilladelsen til afholdelse
af arrangementet fra myndighederne.
Ad 6) Idrætsrejse forsikring (DIF)
Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere
og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i
udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en
idrætsrejse.
For udøvere i DASU-regi betyder det, at man som udøver skal være i besiddelse af en
DASU-licens, hvorpå der er givet- starttilladelse til arrangementerne i DASUs
søsterforbund i hhv. Europa og hele verden. Med en sådan licens er udøveren
omfattet af idrættens rejseforsikring, når udøveren deltager i et arrangement, en
konkurrence eller et løb i udlandet, idet det herved forudsættes, at udøveren
repræsenterer sin klub eller DASU.
Ligeledes er udøvere, der er medlem af en klub under DASU, omfattet af
idrættens rejseforsikring, når sådanne personer deltager i træning mv. i udlandet,
hvor der er tale om træning organiseret af DASU eller en klub under DASU, og hvor
udøveren er udtaget/udsendt til det pågældende træningsophold af DASU eller en klub
under DASU.
Træningsophold i udlandet på en udøvers eget private initiativ er ikke omfattet af
den kollektive idrætsrejseforsikring.
Læs mere om Idrættens rejseforsikring her.
Ad 7) Retshjælpsforsikring (DIF)
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 eller
inkassosager.
Forsikringen er etableret med en maksimal dækning på 125.000 kr. pr. retssag.
Der gælder en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade.
Ad 8) Psykologisk krisehjælp (DIF)
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.
Ad 9) Den offentlige sygesikring (det gule kort)
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Dækning af udgifter til hospital, medicin etc. i forbindelse med styrt eller uheld, hvis
arrangementet køres i Danmark.
Det gule kort dækker ikke i udlandet, herunder EU-lande. Her skal det blå kort
benyttes.
Ad 10) EU-sygesikringskortet (det blå kort)
Du skal selv bestille det blå kort på www.borger.dk. Kortet er gratis.
Det blå EU-sygesikringskort er et kort, der viser, at du har ret til behandling på
samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Du skal bruge det blå EUsygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller
Schweiz.
Se de konkrete regler og dækninger i det land, du planlægger at rejse til, på
huskdetblaa.dk

Forhold der IKKE er omfattet af forsikringer i DASUs regi
Et konkurrencekøretøj er ikke forsikret under nogen som helst forhold. Heller ikke hvis
den er involveret i et uheld med en anden deltager. Dog undtagen O-løb, P-løb o.lign.,
hvor bilens eventuelle kaskoforsikringer dækker.
Baneanlæg er ikke dækket af nogen forsikring tegnet af DASU eller DIF.
Genstande og bygninger, som er ejet af den enkelte klub, er ikke dækket af nogen
forsikring tegnet af DASU eller DIF.
I fald en mekaniker eller lignende er med i et etableret team (rally, bane eller gokart)
og arbejder for dette team i et arbejdstagerlignende forhold (lønnet eller ulønnet) kan
der blive tale om, at forsikringsselskaberne henviser dig til din ”arbejdsgiver” der skal
være forsikret som sådan.
Generelt om DASUs forsikringer gælder, at forsikringsselskaberne er meget præcise i
sine dækningsområder. For at sikre dækning ved skade er det vigtigt, at
oplysningerne ved skadesanmeldelsen er så fyldestgørende som muligt og henviser til
en af ovenstående beskrevne forsikringsdækninger.
Bemærk også, at en registreret skadesanmeldelse ikke nødvendigvis medfører
forsikringsdækning. Hvorvidt en skadesanmeldelse i sidste ende medfører
forsikringsdækning afhænger i første omgang af forsikringsselskabet. Der kan i
princippet forekomme forhold, som f.eks. manglende anerkendt årsagssammenhæng
mellem en indrapporteret skade og den efterfølgende mén-skade (ved
ulykkesforsikring). Det er derfor altid vigtigt at sørge for at søge lægebehandling
hurtigst muligt, hvis man udsættes for en skade, som har potentiale til at udvikle sig
til en mén-skade.

Sådan er du som licensindehaver forsikret, når du kører i Danmark
Du er generelt dækket af:
• DASUs kollektive ulykkesforsikring (oversigt pkt. 1)
• Den offentlige sygesikring (oversigt pkt. 9)
Derudover er der for vejsport og rally tegnet en:
• Ansvarsforsikring for/mod regreskrav i vejsport og rally (oversigt pkt. 2)
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Det skal pointeres, at DASUs ulykkesforsikring kun dækker licensindehavere, og
derfor er hverken officials eller bestyrelsesmedlemmer med i denne forsikring - disse
dækkes ved tilskadekomst af arbejdsskade- og ansvarsforsikring.
Sådan er du som licensindehaver forsikret, når du kører i udlandet
Du er generelt dækket af:
• DASUs kollektive ulykkesforsikring (oversigt pkt. 1)
• DIF’s idrætsrejseforsikring (oversigt pkt. 6)
• EU-sygesikringskort, det blå kort (oversigt pkt. 10)
Derudover er der for vejsport og rally tegnet en:
• Ansvarsforsikring for/mod regreskrav i vejsport og rally (oversigt pkt. 2)
Løb og træning i udlandet
Når du kører løb og træning i udlandet er formalia på plads med dækning af DASUs
ulykkesforsikring, når du er i besiddelse af en gyldig licens med starttilladelse til løb i
udlandet.
Dækningen i udlandet gælder ved træning og løb arrangeret af DASUs
søsterorganisationer (FIA-godkendte ASN) eller disses medlemsklubber rundt om i
verden.
Sådan er du som official i en DASU-klub forsikret:
Du er generelt dækket af:
• DIF’s arbejdsskadeforsikring (oversigt pkt. 4)
• DIF’s ansvarsforsikring (oversigt pkt. 5)
• DIF’s idrætsrejseforsikring (oversigt pkt. 6)
• DIF’s retshjælpsforsikring (oversigt pkt. 7)
• DIF’s psykologiske krisehjælp (oversigt pkt. 8)
• Den offentlige sygesikring (oversigt pkt. 9)
Generelt gælder det, at officials er dækket af DIF’s arbejdsskadeforsikring og
ansvarsforsikringen. De er dækket i tilfælde af at de kommer til skade i det arbejde,
som de har foretaget som official.
Afgørende for dækning er, at der er tale om en ulykke, samt at skadelidte medvirker
som hjælper ved et arrangement, hvor tilladelsen fra myndighederne er givet til en
DASU-klub.
Klubbens forsikringer via medlemskab af DASU:
• Arrangøransvarsforsikring (oversigt pkt. 2)
• All-risk forsikring (oversigt pkt. 3)
• DIF’s arbejdsskadeforsikring (oversigt pkt. 4)
• DIF’s ansvarsforsikring (oversigt pkt. 5)
• DIF’s retshjælpsforsikring (oversigt pkt. 7)
• DIF’s psykologisk krisehjælp (oversigt pkt. 8)

For yderligere spørgsmål omkring DASUs forsikringer kontakt Ture Hansen,
tmh@dasu.dk

