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Arbejdsskadeforsikring
Police: 653-727.363 (Ver. 02)

30. marts 2019

Bifrost
Esromgade 15, 2
2200 København N

Forsikringstager Bifrost
Esromgade 15, 2
2200 København N

Policen gælder fra 29. marts 2019

Forsikringsperiode 1 år

Forsikringen betales
årligt 1. marts

Pris 51.728 kr. om året
Indekstal 455 i 2019

Forsikringsbetingelser For denne forsikring gælder forsikringsbetingelser 653-01

Skadeforsikringsafgift Afregnes efter "Lov om afgift af skadesforsikringer"

Arbejdsmiljøafgift Beregnes og opkræves i overensstemmelse med
dansk lovgivning.

Policen er udstedt Ballerup, den 30. marts 2019
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Agt.nr. 445701 Side 1
| Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup

70 11 20 20 | www.tryg.dk

Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666

Tryg



Police

Arbejdsskadeforsikring
Police: 653-727.363 (Ver. 02)

30. marts 2019

Generelt for forsikringen

DB07 949900

Branche Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Forudsætninger Alle beløb gælder for 2019, og er ekskl. skatter, miljøafgift (2,5%), bidrag og
for forsikringen gebyrer som fx bidrag til pools, skadeforsikringsafgift og opkrævningsgebyrer.
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Særlige betingelser

Arbejdsskadeforsikring
Police: 653-727.363 (Ver. 02)

30. marts 2019

Særlige betingelser

IA10 Sikrede
Frivilligt arbejde under rollespilforeningen Bifrost samt underafdelinger.

IA20 Aktivitet
Denne forsikring dækker de sikrede under denne police, når de
forbereder, administrerer og leder rollespil.

IA30 Betingelser
Formål:
Denne forsikring har til formål - indenfor rammerne af disse
forsikringsbetingelser - at lade personer (som defineret i "Sikrede") stille,
som om de var omfattet af arbejdsskadesikringsloven (herefter ASL), når de
udfører den aktivitet (som defineret i "Aktivitet). Forsikringen tilsigter
ikke at give den sikrede en samlet erstatning, der overstiger hvad den sikrede
kunne opnå, hvis ulykken var omfattet af ASL. I det omfang sikrede har forsøgt
at gennemføre erstatningskrav mod en ansvarlig skadevolder, men ikke har
opnået fuld dækning - evt. grundet manglende ansvarsforsikringsdækning eller
insolvens, kan der opnås dækning fra denne forsikring.

Omfang af dækning:
Alle bestemmelserne i ASL skal med nødvendige tilpasninger finde anvendelse i
videst muligt omfang, med mindre andet følger af disse betingelser.

Hvis sikrede ikke kan opnå erstatning fra en ansvarlig skadevolder i anledning
af ulykken, dækker denne forsikring følger efter ulykken i henhold til ASLs
bestemmelser, der med nødvendige tilpasninger skal finde anvendelse i videst
muligt omfang.

Arbejdsskadesikringslovens § 29,2 og § 77 finder ikke anvendelse på denne
forsikring.
I stedet gælder, at hvis sikrede kan rette krav mod en ansvarlig skadevolder
i anledning af ulykken, dækker forsikringen en eventuel difference mellem
opgørelsen i henhold til ASL og opgørelsen i henhold til
erstatningsansvarsloven (herefter EAL). Differencen opgøres og udbetales, når
EAL-kravet er endeligt opgjort og afregnet. Sikrede har i den forbindelse en
forpligtigelse til at medvirke til, at kravet i henhold til EAL gennemføres
med størst mulige erstatningsudbetaling.

Såfremt sikrede ikke retter kravet mod den ansvarlige skadevolder, eller
såfremt sikrede udenretligt accepterer erstatningsbeløb, der efter Trygs
vurdering er lavere, end hvad der tilkommer sikrede efter loven, har Tryg ret
til at foretage opgørelse af differencen mellem ASL og EAL med udgangspunkt i
Trygs beregning af, hvad EAL kravet rettelig burde udgøre

Forsikringen omfatter ikke erhvervssygdomme.
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Særlige betingelser

Arbejdsskadeforsikring
Police: 653-727.363 (Ver. 02)

30. marts 2019

Undtagelser:
Forsikringen omfatter - ud over de undtagelser, der er nævnt andre steder i
disse betingelser - ikke skade ved:
- Selvforskyldt beruselse.
- Følger af alkoholmisbrug, eller selvforskyldt påvirkning af narkotika
eller andre giftstoffer.

- Følger af udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstand,
herunder borgerkrig.

- Ulykkestilfælde fremkaldt af sikrede med forsæt.
- Grov uagtsomhed.

Forsikringsydelser
Forsikringen omfatter samme ydelser som efter ASL, jfr. § 11, dvs.:
1) Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
jfr. ASL § 15, dog dækkes brilleskader ikke (§ 15,4)
2) Erstatning for tab af erhvervsevne, jfr. ASL § 17 og § 17a,
3) Godtgørelse for varigt mén, jfr. ASL § 18
4) Overgangsbeløb ved dødsfald,jfr. ASL § 19
5) Erstatning for tab af forsørger, jfr. ASL § 20-22
6) Godtgørelse til efterladte, jfr. ASL § 23

Særligt om erhvervsevnetabserstatning:
Tryg kan fastsætte et midlertidigt erhvervsevnetab i overensstemmelse med
reglerne i ASL § 17. Den midlertidige erstatning udbetales som et kapitalbeløb
i overensstemmelse med vilkårene om "Beregning og udbetaling af erstatning".

Ved endeligt erhvervsevnetab foretages uanset erhvervsevnetabets størrelse
ikke løbende udbetalinger. Alle erstatningsbeløb udbetales som et
kapitalbeløb.

Særligt om forsørgertabserstatning:
Tryg afgør, om der ved dødsfald er efterladte, der er berettiget til
overgangsbeløb og/eller erstatning for forsørgertab. Forsørgertabserstatning
beregnes i overensstemmelse med ASL og som udgangspunkt på grundlag af
afdødes samlede arbejdsfortjeneste i året før ulykken, jfr. ASL § 24, stk. 1,
med mindre der er grundlag til at foretage et skøn i henhold til
ASL § 24, stk. 2.

Ved forsørgertabserstatning foretager Tryg et skøn over periodens længde,
jfr.ASL § 20, stk. 2. Skønnet skal baseres på Arbejdsmarkedets
Erhvervssikrings (herefter AES) praksis. ASL § 21, stk. 3, om forlængelse af
erstatningsperiodens længde, hvis barnet ved det fyldte 18. år er under
uddannelse, finder ikke anvendelse.

Forsørgertabserstatning afregnes som et kapitalbeløb i overensstemmelse med
vilkårene om "Beregning og udbetaling af erstatning".
Beregning og udbetaling af erstatning:
Erstatninger udregnes i danske kroner, og der udbetales ikke løbende ydelser.
Hvis der i ASL alene er hjemmel til at betale erstatning som en løbende
ydelse, skal der foretages en kapitalisering af beløbet, der herefter afregnes
som et kapitalbeløb.
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Særlige betingelser

Arbejdsskadeforsikring
Police: 653-727.363 (Ver. 02)

30. marts 2019

Kapitalisering skal foretages i henhold til de til enhver tid gældende regler
fastsat med hjemmel i ASL § 27, stk. 4. Såfremt der ikke er fastsat
kapitaliseringsfaktorer til brug for beregning af et givent kapitalbeløb, skal
der foretages en opgørelse af værdien af de anslåede løbende ydelser i
overensstemmelse med AESs beregningsprincipper. Værdiansættelsen

modsvarer
herefter det kapitalbeløb, som skal afregnes.

Såfremt beregningen alene kan foretages med bistand fra AES, afholder Tryg
eventuelle omkostninger forbundet hermed.

Tvister:
Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem sikrede og Tryg om størrelsen af
varige følger eller andre forhold, som AES kan afgive vejledende udtalelse om
eller på anden vis bistå med, f.eks. beregninger, kan sikrede eller Tryg
begære sagen forelagt for AES. Gebyret afholdes af den part, der ønsker
sagen forelagt. AESs udtalelse er ikke bindende, og ingen af parterne er
således afskåret fra at indbringe sagen for domstolene.

IA40 Opsigelsesvarsel
Uagtet betingelsernes ordlyd i pkt. 1.2.2 kan Tryg til hovedforfald opsige
forsikringen med 1 måneds varsel.
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