DIF og DGI’s kollektive Forsikring
Forsikringerne skal sikre de personer, der arbejder foreningsregi, uden et egentlig arbejdsgiver/tager forhold.
Det er værd at nævne at forsikringen ikke dækker såfremt der er tale om en støtteforening, med selvstændige
vedtægter.

Arbejdsskadeforsikring
Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig. Det betyder at enhver der udfører arbejde for andre er forsikret under
arbejdets udførelse. Dette gælder også selvom man ikke får løn for det pågældende arbejde.
Hvem er dækket?
DIF's forsikring dækker "ansatte" i forbund og foreninger. F.eks:

Instruktører og folk der passer baneanlæg.

Officials ved løb eks. tidtagere, flagdommere etc.

Ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og holdledere
Forsikringen er et tillæg til arbejdsskadeforsikringen, da det har været ønsket at dække de personer, der som
frivillige ledere udfører et arbejde for idrætten i Danmark og ikke er dækket gennem arbejdsskadeforsikringen.
Forsikrede er:

Bestyrelsesmedlemmer

Udvalgsmedlemmer der er udpeget af bestyrelse eller generalforsamling

Udpegede holdledere
Forsikringen dækker ved ulykker der sker, mens man arbejder for foreningen, herunder den direkte vej til og
fra arbejdsopgaven (f.eks. møder).

Erhvervsansvarsforsikring
Formålet med forsikringen er at undgå, at en forening/klub bliver ruineret som følge af et erstatningsansvar i
forbindelse med foreningens aktiviteter.
Hvornår dækker forsikringen?
Forsikringen dækker aktiviteterne i det normale forenings/klubliv. Altså ikke når der er tale om aktiviteter i
forbindelse med løb, men f.eks. klubaftener, klubfester, udstillinger i klubben etc.
Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker person- og tingsskade.
Eks.:
- Salg af sportsudstyr eller salg fra kiosk/cafeteria
- Personer eller ting der bliver beskadiget hvis noget foreningen ejer, har lånt eller lejet vælter ned over det,
såfremt det pågældende har været monteret uforsvarligt. Eks.: Lysanlæg, højtaleranlæg, reklameskilte.
Rejseforsikring.
Forsikringen dækker ansatte, herunder frivillige ledere og udøvere under rejser overalt i verden. Forsikringen
dækker bl.a. behandlingsudgifter i forbindelse med akut sygdom, udgifter forbundet med hjemtransport og evt.
varige men efter ulykkesskader (udøvere) m.m.
Rejseforsikringen dækker overalt i verdenen og dækker blandt andet rejsegods, sygdom/tilskadekomst og
hjemtransport.
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