Tryg
Dansk Forening for Rosport – Transportpolice nr. 611-6.075.001 Løbe nr. _____
TRANSPORTFORSIKRING (for tilsluttede klubber)
I.

Regatta/stævne, indenrigs

II

Andre transporter, indenrigs

III

Udland – gruppe 1: 2: 3:

Dansk Forening for Rosport
Postboks 74
Skovalleen 38 A
2880 Bagsværd
Telefon: 4444 0633
Telefax: 4444 0449
e-mail: dffr@roning.dk
Bank: 4180 3119 113040

TRANSPORTEN foregår
fra__________________________ til: _____________________________________
Afgangsdato: ______________20___ Returdato: ________________ 20___
Bådtype

Bådnavn

Forsikringssum
(handelsværdi)

Præmiesats
(se bagsiden)

Præmiebeløb
(hele kr.)

Total præmie

Kr.

Formularen fremsendes i 2 eksemplarer til DFfRs sekretariat.
Formularen skal være DFfR i hænde, før transporten påbegyndes.
Præmiebeløbet er sendt som check – hvis dette benyttes sæt kryds
Præmiebeløbet indbetales samtidig med anmeldelsen på DFfRs
konto: 4180 3119 113040 – hvis dette benyttes, sæt kryds
Roklub.

_________________________

Dato:

_________________________ se i øvrige Generelle bestemmelser

Underskrift:

_________________________

GENERELLE

BESTEMMELSER

OMFANG

Forsikringsaftalen, der er oprettet mellem Dansk Forening for Rosport og TRYG
Forsikring, omfatter de klubber, der ved forsikringens ikrafttræden har tilsluttet sig
ordningen. Ønsker klubber at blive optaget i ordningen efter dette tidspunkt, må
DFfR/selskabet underrettes.

GEOGRAFISK
OMRÅDE

Forsikringen omfatter såvel klubbernes indenrigske som udenrigske
transporter af både samt tilbehør.

TRANSPORTER
TIL/FRA

Forsikringen omfatter efter forudgående meddelelse alle klubbernes
transporter opdelt i følgende hovedgrupper:
1. Stævner / regattaer - indenrigs
2. Andre transporter – indenrigs
3. Udland

FORSIKRINGSANMELDELSE

Anmeldelse af forsikring til TRYG Forsikring finder sted gennem DFfRs sekretariat.
Alle transport føres på nærværende skema, der skal være Foreningens sekretariat i
hænde, før transporten påbegyndes.
Udregnet præmiebeløb medsendes i check eller gireres.

FORSIKRINGSVILKÅR

Forsikringen dækker under transport (kortfattet):
Kørselsuheld, brand, tyveri samt andre beskadigelser som følge af ulykkelige
hændelser under transporten.
Endvidere dækkes skader, der påviseligt er sket direkte i forbindelse med på- og
aflæsning.
Under ophold på fremmede regattaanlæg/ved stævner dækkes alene brand. Al anden
manipulation af båden er undtaget fra forsikringens dækning.

PRÆMIEBEREGNING

Præmien andrager indenrigs 0,3 pct. af forsikringssummen og dækker tur/retur.
Ved transport til udlandet skal benyttes følgende præmiesatser:

FORSIKRINGSSUM

1.

Skandinavien inkl. Finland ………………………….

0,45 pct.

2.

Vesteuropa nord for Alperne ……………………….

0,60 pct.

2. Vesteuropa syd for Alperne samt Østeuropa………..

0,75 pct.

Den maksimale forsikringssum andrager kr. 1.000.000,- pr. transport og
kr. 200.000,- pr. båd.
Den enkelte båds forsikringssum beregne3s som dagsværdien for båden, idet der her
tages hensyn til model, alder, vedligeholdelse o. lign.

FREMGANGS- I tilfælde af skade, som måtte falde ind under denne ordnings dækningsområde,
MÅDE I SKADES-der uden unødigt ophold rettes henvendelse til selskabet på telefon 4420 6108
TILFÆLDE

Klubben bærer selv de første kr. 1.000,- i selvrisiko af enhver skade.

må

