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Dansk Automobil Sports Union (DASU) 

Brøndby Stadion 20 

Idrættens Hus 

2605 Brøndby 

 

 

 

 

 

Forsikringstager: Dansk Automobil Sports Union (DASU) 

 Brøndby Stadion 20 

 Idrættens Hus 

 2605 Brøndby 

 

Policen gælder fra: 01.01.2022. 

 

 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere  

 police med samme nr. i Tryg. 

 

Præmien forfalder: 1. januar 

 

Aftale: Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler. 

 

Dækningsomfang: Foruden policens tekst gælder Trygs betingelser for Kombineret 

Erhvervs- og produktansvar nr. 061-17. 

 

Policen er udstedt: Ballerup, den 18. januar 2022.  

 

Skadesforsikringsafgift berigtiges efter ”Lov om afgift af 

skadesforsikringer”. 

 

Tryg Forsikring A/S, cvr-nr. 24260666 
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Forsikringstager Dansk Automobil Sports Union (DASU) 

 Brøndby Stadion 20 

 Idrættens Hus 

 2605 Brøndby 

 

 

Medforsikrede De under DASU hørende medlemsforeninger, løbsarrangører, officials 

og licensejere. 

 

  

Virksomhedens art Forsikringen dækker DASU's arrangøransvar af motorløb på afspærret 

bane, vej eller område, i henhold til Bekendtgørelsen om afholdelse af 

motorløb på bane samt cirkulære om afholdelse af motorløb på vej.  

Dvs. ved egentlige motorløb.  

 

DASU er specialforbundet under Dansk Idræts Forbund (DIF) som 

organiserer konkurrence prægede aktiviteter som:  

Rally i henhold til reglement 3  

Vejsport i henhold til reglement 4  

Banesport i henhold til reglement 5  

Karting i henhold til reglement 6  

MRC i henhold til reglement 7  

Dragracing og Streetrace i henhold til reglement 8  

Historisk motorsport i henhold til reglement 9  

  

 Herudover dækker forsikringen DASU’s arrangøransvar ved 

træningsløb på afspærret bane, vej eller område, samt PR- og 

paradekørsel. 

 

Dækningssum 

pr. forsikringsår Person- og tingskade 20.000.000 kr. 

 

Herunder og inden-  Ingrediens-/komponentdækning 

for dette beløb pr. (jf. særlige betingelser klausul nr. 0708) 2.000.000 kr. 

forsikringsår 

 Fareafværgelse 

 (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 4)  1.000.000 kr. 

 

 Forureningsansvar 

 (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3, 

 og særlige betingelser klausul nr. 0902)  2.000.000 kr. 

 

 Bearbejdningsdækning 

 (jf. særlige betingelser klausul nr. 0887)  2.000.000 kr. 
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 Benyttede underentreprenører 

 (jf. særlige betingelser klausul nr. 1100)  10.000.000 kr. 

 

 Træningsløb  

 (jf. særlige betingelser klausul nr. 0008)  10.000.000 kr. 

 

Maksimal  For alle erstatningskrav rejst indenfor det en- 

dækningssum kelte forsikringsår er den højeste grænse for 

 Tryg forpligtelse dog:  20.000.000 kr. 

 (Se præcisering i klausul 0001 og se klausul 0002)  

 

 

Geografisk område Europa  

 For træningsløb (klausul 0008) er det geografiske dækningsområde 

Danmark. 

 

 

Selvrisiko For forsikringen gælder en selvrisiko på 5.000 kr. 

 

 

Retroaktiv dato Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før den 01.07.2011. 

 (Se overgangsklausul 1701). 

 

 For træningsløb (klausul 0008) og for dækningen for benyttede 

faciliteter (klausul 0007) gælder at forsikringen ikke dækker 

skader/tab konstateret før 07.03.2014. 

 

 

Forsikringsbetingelser Standardforsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og 

Produktansvar nr. 061-17 samt særlige betingelser er gældende. 
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Særlige betingelser 

 

Klausul 1701 Overgangsbestemmelse og forsikringstid 

Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder (skader eller tab) 

konstateret forud for den på policeforsiden anførte dato. 

 

Dog dækker nærværende forsikring skader konstateret forud for den 

nævnte dato på følgende 10 betingelser, der alle skal være opfyldt: 

 

1. Sikrede har i tiden umiddelbart forud for ikrafttrædelsen af 

nærværende forsikring været forsikret i Tryg. 

 

2. Den under 1. nævnte police har været tegnet på standardvilkår 

(dækning efter konstateret-princippet) med eventuelle 

særklausuler. 

 

3. Skader skal være konstateret i forsikringstiden for den umiddelbart 

forud for nærværende police gældende police.  

 

4. Skaden er ikke anmeldt inden for 24 måneder efter ophøret af den 

udgåede police.  

 

5. Sikrede skal dokumentere, at han ikke havde kendskab til 

omstændigheder, der muliggjorde anmeldelse til den udgåede 

forsikring inden udløb af dennes 24 måneders anmeldelsesfrist. 

 

6. Sikrede skal dokumentere, at skaden er dækket i henhold til betin-

gelserne for den udgåede police gældende i det år, skaden er kon-

stateret (betingelser vedrørende geografisk område, dækkede pro-

dukter, aktiviteter og øvrige vilkår).  

 

 

7. Der skal være dækning for skaden inden for den resterende sum til 

rådighed i henhold til den udgåede police i det år, skaden er 

konstateret.  

 

8. Der skal være dækning for skaden i henhold til den nugældende 

polices betingelser i det år, krav rejses jf. pkt. 9 i de almindelige 

forsikringsbetingelser (betingelser vedrørende geografisk område, 

dækkede produkter, aktiviteter og andre betingelser).  

 

9. Der skal være dækning for skaden inden for den resterende sum til 

rådighed i henhold til nuværende police i det år, krav rejses.  

 

10. Kravet om erstatning skal rejses over for sikrede senest 5 år fra 

denne polices ikrafttræden . 
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Klausul 0001 Ulykkesforsikring 

 Det præciseres, at denne police indeholder en ulykkesforsikring for 

skader der forvoldes ved motorløbets afholdelse på publikum og 

personer der medvirker ved motorløbets afholdelse, jf. §9 i 

Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane. 

 Policens dækning reguleres efter arbejdsskadeloven, jf. bekendt-

gørelsens §9, stk. 4.  

 (se også klausul 0002) 

 

Klausul 0002 Dækningssum i Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane, 

 Uanset bekendtgørelsens §8 stk. 2, 1-3 anførte dækningssummer og 

uanset bekendtgørelsens §9 vil forsikringen maksimalt dække med 

policens dækningssum. 

 

Klausul 0003 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 

 Det præciseres, at DASU er omfattet af DGI/DIF’s kollektive 

erhvervs- og produktansvarsforsikring (police nr. 670-8.028.308). 

 Denne polices dækning er tegnet som en subsidiær dækning til den 

kollektive ansvarsforsikring, som således går forud for denne police, 

hvilket der er taget højde for i præmien.  

 

Klausul 0004 PR- og paradekørsel 

 Forsikringen omfatter, på de i øvrige gældende vilkår, sikredes 

arrangøransvar i forbindelse med PR- og paradekørsel. Det skal dog 

præciseres, at forsikringen ikke dækker sikredes erstatningsansvar i 

forbindelse med kørsel med uindregisterede biler/biler uden 

prøveskilte på færdselslovens områder, samt områder der ikke er 

indhegnet. 

 

Klausul 0005 Ikke-DASU arrangementer i Sverige 

 Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade i forbindelse 

med deltagelse i motorløb, træningsløb, orienteringsløb, klubrally og 

regionalrally samt hastighedsprøver, specialstrækninger og 

transportetaper mm. i Sverige, uanset om DASU eller en klub 

organiseret under DASU ikke er arrangør og ansvarlig for afvikling af 

arrangementet.  

 

 Det er en betingelse for denne udvidelse, at køreren deltager i løbet i 

kraft af sit medlemskab af en under DASU dansk medlemsforening, 

samt at køreren har gyldigt dansk kørelicens. 

 

 Det skal præciseres, at nærværende dækning er subsidiær i forhold 

til andre tegnede ansvarsforsikringer. 
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Klausul 0006 Regreskrav fra motorløb i Europa og incl. de Baltiske lande 

 Forsikringen omfatter regreskrav, som deltagere i motorløb, 

træningsløb, orienteringsløb, klubrally og regionalrally samt 

hastighedsprøver, specialstrækninger og transportetaper under rallies 

i Europa incl. de Baltiske lande, måtte ifalde fra det 

forsikringsselskab, hvori den lovpligtige ansvarsforsikring for 

automobilet er tegnet. 

 

 Denne udvidelse gælder også i de situationer, at DASU eller en klub 

organiseret under DASU ikke er arrangør og ansvarlig for afvikling af 

arrangementet. 

 

 Det er en betingelse for denne udvidelse, at køreren deltager i løbet i 

kraft af sit medlemskab af en under DASU dansk medlemsforening, 

samt at køreren har gyldigt dansk kørelicens.  

 

 Forsikringen dækker ikke skade på deltagernes biler. 

 

 Endvidere kan der ikke gøres ansvar gældende for materielskader 

deltagerne imellem. 

 

Klausul 0007 Benyttede faciliteter 

 Forsikringen dækker DASU’s erstatningsansvar ved skade på 

benyttede faciliteter, og dette gælder uanset om disse faciliteter er 

lånt eller lejet. 

 Ved ”benyttede faciliteter” menes det område eller areal eller 

køreteknisk anlæg eller fabriksareal m.m. incl. områdets/arealets 

faste installationer - hvor motorløb og/eller træningsløb finder sted. 

 For en god ordens skyld, vil forsikringen ikke dække hvis DASU er 

ejer af den benyttede facilitet. 

 

 Skade på asfalt eller andet køreunderlag er ikke omfattet af 

forsikringen. 

  

 Det skal præciseres at forsikringen herudover ikke dækker DASU’s 

ansvar for skade på ting i varetægt, det vil sige at formuleringen i de 

almindelige forsikringsbetingelser pkt. 2, stk. 2 litra b eller pkt. 3, 

stk. 2, litra e  finder anvendelse. 

 

Klausul 0008 Træningsløb i Danmark 

 Forsikringen er udvidet til at dække DASU’s arrangøransvar ved 

træningsløb på afspærret bane, vej eller område, 

 Selvom træningsløb ikke er indeholdt i Bekendtgørelsen om afholdelse 

af motorløb på bane og/eller cirkulære om afholdelse af motorløb på 

vej – så vil forsikringen dække DASU’s arrangøransvar som om dette 

var tilfældet. 
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Klausul 0708 Ingrediens- og komponentdækning inkl. formuetab 

Pkt. 3, stk. 4 i de almindelige betingelser gælder ikke. 

 

Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på eller tab 

vedrørende ting, 

 

a) som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er 

opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til 

emballering af eller på anden måde forbundet med,  

 

b) som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til 

oparbejdelse af eller foder for,  

 

c) som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, 

bearbejdning eller anden form for behandling af.  

 

Dækning ydes i de i litra a-c nævnte tilfælde, hvad enten der 

foreligger en skade som angivet i pkt. 3, stk. 1, eller et formuetab 

som angivet i pkt. 3, stk. 3, 1.punkt, under de i øvrigt i pkt. 3, stk. 1 

nævnte betingelser, men kun med den herfor i policen særskilt 

angivne dækningssum.  

 

Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab 

forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af 

sikredes produkt eller ydelse må kasseres, repareres, er blevet dyrere 

at fremstille eller bearbejde eller mindre værd.  

 

Dækningen ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings 

værdiforringelse, de yderligere fremstillings- eller 

bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften.  

 

Andre omkostninger og tab, herunder som følge af udsendelse af per-

sonel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den 

fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser 

vedrørende denne, dækkes ikke.  

 

I de tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt skade på 

eller tab vedrørende ting som nævnt i litra a og b, sker dækning med 

fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse uden defekt.  

 

Klausul 0887 Bearbejdningsdækning (produktansvar) 

Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 3, stk. 2, litra f er forsikringen 

udvidet til at dække ansvar for skade på ting eller tab vedrørende 

ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, 

montere eller på anden måde behandle eller bearbejde, såfremt 

forsikringsbegivenheden sker efter hvervets udførelse. 
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Klausul 1100 Dækning for underentreprenører 

 1. Benyttede underentreprenører 

Det er noteret, at sikrede benytter underentreprenører.  

 

2. Underentreprenørens erstatningsansvar 

Forsikringen dækker ikke underentreprenørernes fejl og 

forsømmelser. 

 

Disse erstatningskrav skal derfor anmeldes til underentreprenørens 

egen ansvarsforsikring. 

 

 3. Underentreprenørens ansvarsforsikring 

I det omfang underentreprenørens ansvarsforsikring har et mindre 

dækningsomfang (dog ikke mindre selvrisiko), dækningssummen er 

opbrugt  eller underentreprenøren er gået konkurs, er nærværende 

forsikring udvidet – se afsnit 4. 

 

 4. Forsikringstagerens hæftelsesansvar 

Forsikringen er udvidet til at dække sikredes hæftelsesansvar overfor 

bygherren på dennes ting for underentreprenørers fejl og 

forsømmelser under udførelse af arbejde for sikrede på følgende 

betingelser: 

 

Forsikringen dækker inden for polices dækningsomfang og indenfor 

den på policen maksimalt til rådighed værende dækningssum på 

10.000.000 kr. pr. forsikringsår. 

 

Det er en forudsætning for dækningen, at underentreprenøren har 

tegnet sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder 

udvidet med en dækning for skade forårsaget ved jordarbejde. 

 

Forsikringen dækker ikke underentreprenørens selvstændige 

erstatningsansvar. 

 

Ved anmeldelse af et erstatningskrav til nærværende forsikring skal 

kopi af afvisningsbrev fra underentreprenørens eget 

forsikringsselskab indsendes samt kopi af policen. 

 

 5. Regres mod underentreprenører 

Tryg forbeholder sig efterfølgende ret til fuld regres mod 

underentreprenøren, hvorfor sikrede ikke må acceptere nogen form 

for ansvarsfraskrivelse fra underentreprenøren, som begrænser Trygs 

regresadgang. 

 

Forsikringstageren er forpligtet til vederlagsfrit at medvirke til sagens 

opklaring. 
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Klausul 0902 Forureningsansvarsdækning 

Uanset om den forsikrede virksomhed er omfattet af den i ”Lov om 

erstatning for miljøskader” indeholdte liste over virksomheder, for 

hvilke der gælder et objektivt ansvar, omfatter forsikringen sikredes 

ansvar for forurening, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 5.0, litra h). 

 

 Forsikringen dækker ikke: 

a) Forurening forvoldt over en periode. 

b) Pludselig opdagelse af forurening, som er sket eller har udviklet sig 

over en periode. 

c) Forurening forvoldt af sikredes virksomheder beliggende på 

adresser udenfor Danmark. 

 

Dækningen er betinget af, at såvel årsag som virkning er pludselig. 

Skade, der f.eks. skyldes slitage, tæring, manglende vedligeholdelse 

eller lignende forhold, dækkes således ikke. 

 

Klausul 0007                Uindregistrerede arbejdsredskaber. 

Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 7, litra a, er 

erhvervsansvarsforsikringen udvidet til, at omfatte sikredes ansvar  

for person og/eller tingskader, forvoldt ved brug af motordrevne 

arbejdsredskaber, som på skadestidspunktet kan anvendes lovligt 

uden at være indregistreret. 

 

Nærværende udvidelse gælder uanset, om den mortordrevne  

arbejdsredskaber, på skadestidspunktet, er i brug som 

arbejdsredskab eller som motorkøretøj.  

 

Klausul 1884 Reinstatement - Ret til genopfyldelse af dækningssum 

Den anførte årlige forsikringssum kan genopfyldes efter en indtruffet 

og til Tryg anmeldt forsikringsbegivenhed. 

 

Genopfyldning kan dog højst foretages 1 gang i løbet af 

forsikringsåret. 

Trygs maksimale hæftelse for én eller flere samtidige skader kan 

højst udgøre den, på tidspunktet for den eller de pågældende skaders 

indtræden, resterende forsikringssum. 

Trygs maksimale hæftelse for hele forsikringsåret kan højst udgøre 2 

gange forsikringssummen svarende til kr. 40.000.000. 

Tillægspræmien for genopfyldelse beregnes pro rata tid for den 

resterende del af forsikringsåret, dog minimum for 3 måneder. 

 

Forsikringstagerens beslutning om genopfyldning af forsikringssum 

efter anmeldt forsikringsbegivenhed er definitiv, hvorefter 

tillægspræmien ikke tilbagebetales, selvom den til grund for 
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genopfyldelsen indtrufne forsikringsbegivenhed viser sig at beløbe sig 

til mindre end først antaget. 

 

Klausul 0910 Undtagelse for erstatningskrav i forbindelse med terrorhandlinger  

Forsikringen dækker ikke sikredes eventuelle ansvar for skade eller 

tab pådraget i forbindelse med terrorisme. 

 

Ved terrorisme forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til 

- vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller flere 

personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med 

en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med 

politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, 

herunder med hensigt til at påvirke en regering og/eller at sprede 

frygt i offentligheden eller dele af offentligheden.                                                                               

 

For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at 

handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i 

offentligheden eller dele deraf.   

 

Klausul 0903 Generelle undtagelser 

 Forsikringen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte hidrører fra 

følgende risici/kategorier af risici: 

• asbest,  

• HIV og AIDS,  

• svangerskabsforebyggende midler,  

• silikonebaserede implantater,  

• RU 486 og andre kemiske abortfacienter 

(svangerskabsafbrydende midler),  

• human biologiske materialer herunder ekstrakter såsom blod, 

plasma, plasmaproteiner og immunoglobulins (stof i kroppens 

immunforsvar, som bl.a. anvendes til vaccine),  

• oxychinolin (stof i bl.a. lægemidler, som påvirker 

centralnervesystemet),  

• D.E.S. (diethylstilbestrol, anvendes til forebyggelse af abort 

under svangerskab, men kan fremkalde kræft hos barnet),  

• svineinfluenzavaccine og andre vacciner samt  

• genmodificerede organismer. 

 

Forsikringen dækker endvidere ikke krav der hidrører fra  

• tobak og tobaksprodukter,  

• ureaformaldehyd, 

• chlorerede kulbrinter (organiske opløsningsmidler, som kan være 

dødbringende), 

• EMF og EMI (Electromagnetic Fields/Electromagnetic 

Interference)  

 

Samt 
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• giftig svamp og råd i bygning eller bygningskonstruktioner for så 

vidt angår krav rejst i USA/Canada.  

 

Klausul 0800 Fornyelse og opsigelse 

De almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 17 udgår og erstattes af 

følgende: 

 

Forsikringen er tegnet for en 3-årig periode og kan af 

forsikringstageren tidligst opsiges til ophør ved udløb af det 2. 

forsikringsår, mod at godtgøre selskabet 20% af den aktuelle 

årspræmie. 

 

Er forsikringen ikke skriftligt opsagt senest 3 måned før periodens ud-

løb, fornyes forsikringen for 1 år ad gangen, og rabatten for den 3-

årige tegning bortfalder. 

 

Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 3 måneders 

varsel til en præmieforfaldsdato. Forsikringstageren er berettiget til 

skriftligt at opsige forsikringen med 1 måneds varsel til 

ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren. 

 

Aftaleperioden påbegyndes den 01.01.2022 og udløber den 

01.01.2025. 

 

Klausul 1885 Fast præmie 

Uanset forsikringsbetingelsernes § 16 er forsikringen er tegnet med 

fastpræmie, hvorfor der ikke fremsendes reguleringsskema ved 

hovedforfald. 

 

Fastpræmien indeksreguleres dog på grundlag af det af Danmarks 

Statistik hvert år offentliggjorte indeks. 

 

Klausul 1886 Anmeldelsesprocedure 

 Det er aftalt med DASU, at en forsikringsbegivenhed kan anmeldes 

direkte til denne ansvarsforsikring, uanset om skadelidte er dækket 

af egen tingsforsikring.  

 

Ansvarsforsikringen gør efterfølgende ikke regres overfor 

tingsforsikringen, uanset størrelsen af udbetalingen.  

 

Moms:  

Tryg afregner regninger/fakturaer inkl. moms og gør ikke 

efterfølgende momskravet gældende over den skadelidte, uanset om 

denne er momsregistreret.  

Såfremt skadelidte udbeder sig kopi af regninger/fakturaer, påtegnes 

det, at disse ikke kan modregnes i momsregnskab. 


