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Forsikring: Nu er jægere og privatpersoner også
dækket
Skydebaneforeningen Danmark har tegnet en tillægsforsikring til
ansvarsforsikringen, så privatpersoner og jægere fremover er dækket, hvis de
kommer til skade på skydebaner organiseret under foreningen.
Skydebaneforeningen Danmark har tegnet en subsidiær ansvarsforsikring gældende fra 1. oktober 2014.
Denne forsikring dækker på subsidiær basis, hvis en person, der skyder på en bane, som ejes af eller som fast bruger benyttes
af en forening, der er medlem af DGI eller Skydebaneforeningen Danmark (det er normalt de samme foreninger), i det tilfælde,
at det er skytten, der har et personligt ansvar.
Hvis pågældende har en privat ansvarsforsikring går den forud. Den subsidiære forsikring dækker personskade, men ikke
tingsskade.
Den vil fx dække en jæger, der privat er ved at skyde sin jagtriffel ind, eller en person, der deltager i et firmaarrangement.
Hvis det er foreningen, der har et ansvar som følge af fejlagtig indretning af banen eller forkert instruktion, gælder vores
normale ansvarsforsikring.
- Det er med stor glæde, at Skydebaneforeningen Danmark nu kan understøtte og sikre tryghed blandt alle brugere af vores
medlemsforeninger og skydebaneforeningers skydebaneanlæg i hele landet, siger direktør Hans Henrik Lamp fra
Skydebaneforeningen Danmark.

FAKTA
Privatansvar:
1) Subsidiær privatansvar: Forsikringen er udvidet til at dække medlemmer/ikke-medlemmers private erstatningsansvar på
subsidiær basis, i den tid der foretages skydning på godkendte anlæg tilhørende/benyttes af Skydebaneforeningen Danmark
og/eller DGI. Udvidelse gælder alene, når privatansvarsforsikring ikke er etableret andetsteds, hvilket der er taget højde for i
præmieberegningen.
2) Privatansvar excessdækning: I tillæg til ovenstående, vil forsikringen i tilfælde af, at dækningssummen på en etableret
privatansvarsforsikring opbruges, yde dækning på nærværende police, inden for denne polices maksimalt til rådighed værende
dækningssum.
Fælles for 1) og 2): Udvidelsen omfatter ikke ansvar for skade på ting.
Supplerende policetekst:
Kombineret Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Police nr.: 670-8.036.489
Ikrafttrædelsesdato: 1. oktober 2014
Klausul 0006 Regelsæt (norm og regler): Det er forudsætning for forsikringens dækning, at regelsæt om sikkerhed er kendt af
alle, såvel brugere som instruktører.
Polititilladelse skal være indhentet i det omfang, dette er et lovkrav, ligesom de af myndighederne fastsatte regler til enhver tid
skal være overholdt.
Skrevet af Skydebaneforeningen Danmark/Helle Veel 26-11-2014
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