Forsikringscertifikat

Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
Det bekræftes hermed, at nedennævnte forsikring er udstedt af Tryg, og er i kraft i henhold til
policens vilkår og betingelser pr. 01.01.2018.
Policenummer:

670-8.028.309

Forsikringstager:

Danmarks Motor Union (DMU)
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby

Virksomhedens art

DMU er specialforbundet under DIF som organiserer Motorcykelsporten
i Danmark.
Sportsområder:
- Motorcross
- OFF-track
- Road Racing
- Drag Racing
- Speedway
- Powerboat/Aquabike
Forsikringen dækker i henhold til Bekendtgørelse om afholdelse af
motorløb på bane, når DMU er arrangør af motorløb på afspærret bane,
dvs. ved egentlige motorløb, og ved træningsløb.
Motorløb omfatter konkurrenceprægede aktiviteter, fx baneløb, clockracing, drag-racing, folkerace, hill-climb, karting, motorcross, road
racing, slalom, speedway, sprint, enduro og trials, hvori der er flere
deltagere.
Powerboats beskriver aktiviteter, der udføres i en motoriseret båd.
Aquabike er både sejlads på jetski (stand-up ski) og vandscooter.

Særlige betingelser

Skadesløsholdelsesklausul
BSI Speedway Limited
McCormack House, Burlington Lane, London, W4 2TH
Company Registration Number 03369723

IMG (UK) Limited
McCormack House, Burlington Lane, London, W4 2TH
Company Registration Number 00946580

FIM - Fédération Internatinale de Motocyclisme
11, route Suisse - 1295 Mies - Switzerland

Forsikringen er udvidet til – indenfor forsikringens øvrige vilkår og
betingelser - at friholde ovennævnte internationale motorforbund for
krav rejst imod disse, under forudsætning af, at sådant krav havde været
dækningsberettiget såfremt kravet var rejst overfor sikrede.

Forsikringscertifikat

Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
Forsikringen dækker under ingen omstændigheder de internationales
motorforbund’s selvstændige ansvar for disses egne handlinger eller
undladelser.
Det er aftalt at Tryg er berettiget til at forestå skadebehandlingen, og de
internationale motorforbund kan ikke på nogen måde forpligte Tryg.
Træningsløb i Danmark
Forsikringen er udvidet til at dække DMU’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 DMU’s arrangøransvar som om dette var
tilfældet.
Geografisk område:

Danmark

Dækningssum:

Kr. 16.000.000 i alt for person- og/eller tingskade pr. forsikringsår.

Periode:

01.01.2018 til 01.01.2019

Dette certifikat er udelukkende udstedt som information og giver ingen rettigheder til ihændehaver.
Certifikatet forbedrer, udvider eller ændrer ikke dækningen på ovennævnte police.

Udstedelses dato:

21. december 2017

Udstedt af:

Tryg Forsikring
Klausdalsbrovej 601
DK-2750 Ballerup
Denmark
Christian Kaarsbøl
Senior Underwriter
ansvar@tryg.dk

