Police

All Risks Forsikring
Dansk Automobilsports Union
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Police nr. 646-23.071
12. oktober 2022

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser
nr. 390-10
Forsikringssted:

Overalt i Danmark

Ikrafttrædelse:

1. september 2022

Løbetid:

1 år

Forfaldsdato:

1. juli

Pris:

Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler.

Forsikringen omfatter:
Diverse udstyr i henhold til nedenstående policetekst.
Forsikringssummen andrager:
Pkt. 1……………………………………………….
Pkt. 2……………………………………………….
Pkt. 3……………………………………………….

Kr.
Kr.
Kr.

250.000,00
500.000,00
100.000,00

I alt: ………………………………………………… Kr.

850.000,00

Selskabets maksimale hæftelse under
pkt. 2 kan ikke overstige…………………………

500.000,00 pr. år

kr.

Selvrisiko i hvert skadetilfælde:…………………….kr.

7.500,00

Policen gælder ikke som kvittering.
Skadeforsikringsafgift, afregnes efter ”Lov om afgift af skadeforsikringer”.

Policenummer 646-23.071
Forsikringen omfatter følgende genstande angivet til den anførte værdi:
1.

Diverse elektroniske stopure etc.
tilhørende forsikringstageren

kr.

250.000,00

2.

Lånt og lejet materiel jf. policetekst.

Kr.

500.000,00

3.

Videoovervågningsudstyr

kr.

100.000,00

Vedr. pkt. 2
Lånt, lejet materiel omfatter det materiale/udstyr der anvendes til afvikling af motorløb.
Forsikringen omfatter ikke faste installationer.
Forsikringen er tegnet som førsterisikoforsikring, hvilket vil sige, at eventuel skade erstattes
fuldt ud inden for forsikringssummen, dog med fradrag af selvrisikobeløbet.
Vedr. hele forsikringen
Særlige betingelser:
Forsikringen dækker tillige under transport foretaget af egne folk.
Såfremt forsikrede genstande efterlades i motorkøretøjer eller andre køretøjer uden opsyn, er
skade ved tyveri og hærværk kun dækket, hvis køretøjet var lukket og aflåset, og voldelig
opbrydning konstateres, eller hvis det henstod i aflåset bygning.
Undtagelsesbestemmelse 2 d) i de almindelige forsikringsbetingelser er ikke gældende for denne
forsikring.
Forsikringen dækker ikke udgifter til fjernelse af bemaling, tilsmudsning og lign.
Forsikringen dækker ikke skade i form af mindre skår, hak, ridser, småbuler og lign. eller
værdiforringelse som følge heraf.
Erstatning ydes ikke for glemte, tabte eller forlagte genstande. Heraf følger at uforklarlig bortkomst
er denne forsikring uvedkommende og det påhviler således forsikringstageren at dokumentere
eventuel skadeårsag.
Forsikringen kan kun opsiges med 3 måneders varsel til hovedforfald.

