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Forsikringstager Dansk Golf Union   
 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 
 2605 Brøndby 
 
 
Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub 

eller privat ejet selskab.  
 
 Det er en forudsætning at forening eller ejer har medlemskab af DGU.  
  
 Golfspil omfatter såvel opvarmning/træning på de dertil indrettede 

områder som spil på selve banen. 
  
 Forsikringen dækker ikke: 

• skader forårsaget af golfspillere i forbindelse med modtagelse af 
undervisning, såfremt en professionel PGA-træner (eller anden 
erhvervsudøvende person) kan gøres erstatningsansvarlig for 
skaden,  

• skader forårsaget i forbindelse med professionelle golfspilleres 
udøvelse af deres erhverv, men dog er professionelle 
golfspilleres turneringsdeltagelse omfattet af forsikringen (i h.t. 
forsikringens øvrige betingelser), såfremt turneringen afvikles på 
level 3 niveau eller dårligere,   

• arrangøransvar ved professionelle turneringer, uanset hvem der 
er arrangør, 

• gentagne skader på samme skadelidte. Gentagne skader 
defineres som flere end 2 skader der rammer samme skadelidte 
(herunder samme ting eller ejendom) og dette skyldes en 
uhensigtsmæssig indretning af golfanlægget, som ejer, 
driftsansvarlig eller golfklub kan gøres erstatningsansvarlig for,  

• skader forvoldt ved anvendelse af motordrevne køretøjer, 
herunder eldrevne golfvogne. Skader forvoldt ved golfspillerens 
brug af elektrisk trolley er ikke omfattet af nærværende 
undtagelse.  

 
 
Dækningssum Pr. forsikringsbegivenhed 
 Personskade kr. 10.000.000 
 Tingskade kr. 50.000 
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 Maksimal dækningssum 
 For alle erstatningskrav rejst indenfor det enkelte  
 forsikringsår er den højeste grænse for Trygs  
 forpligtelse dog  kr.         20.000.000
  
 
Geografisk område Danmark, Grønland og Færøerne 
 
 
Selvrisiko Kr. 0 af enhver forsikringsbegivenhed. 
 
 
Retroaktiv dato Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før 01.12.2011. 
 
 
Forsikringsbetingelser Standardforsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktan- 
 svar nr. 061-17 samt særlige betingelser er gældende. 
 
 
Særlige betingelser  
 
Klausul 0001 Produktansvar 

Forsikringen omfatter ikke produktansvar. 
Forsikringsbetingelserne pkt. 3 gælder ikke for denne forsikring. 

 
Klausul 0002 Erhvervsansvar 

Forsikringsbetingelserne pkt. 2 gælder som udgangspunkt ikke for 
denne forsikring. 
Forsikringen omfatter ikke erhvervsansvar, herunder hus- og 
grundejeransvar samt ansvar for skade forvoldt af eventuelt dyrehold. 
 
Forsikringen omfatter alene sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet 
personer eller ting under udøvelse af beskrivelsen i ”Forsikret risiko”. 

 
 Det skal præciseres, at forsikringen ikke dækker ansvar for skade på 

ting: 
a) tilhørende forsikringstageren, 
b) som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, 

befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat 
sig i besiddelse af. 
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Klausul 0003 Subsidiær forsikring  

Nærværende forsikring dækker subsidiært i forhold til en enhver anden  
tegnet ansvarsforsikring, fx spillerens privatansvarsforsikring samt 
klubber og ejeres erhvervsansvarsforsikring. 

 
Klausul 0004 Objektivt ansvar 
 Uanset almindelige erstatningsretlige regler behandler Tryg de anmeldte 

skader og erstatninger udbetales på objektivt ansvarsgrundlag.  
 
 Det betyder at Trygs erstatningspligt alene er betinget af, at sikrede 

og/eller skadelidte overfor Tryg kan sandsynliggøre, at der eksisterer en 
direkte årsagssammenhæng mellem den skadegørende handling og den 
indtrådte skade, samt at sidstnævnte har ramt en lovlig og værnet 
interesse som kan opgøres i penge. 

 
Klausul 0005 Fast præmie 

Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit om præmieregulering gælder 
følgende for forsikringen: 
 
Forsikringen er tegnet med fastpræmie, hvorfor der ikke fremsendes 
reguleringsskema ved hovedforfald. 
 
Fastpræmien indeksreguleres dog på grundlag af det af Danmarks 
Statistik hvert år offentliggjorte indeks. 

 
Klausul 1702 Overgangsbestemmelse og forsikringstid 

Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder (skader eller tab) 
konstateret forud for den på policeforsiden anførte dato (01.12.2011). 
 
Dog dækker nærværende forsikring skader konstateret forud for den 
01.12.2011 på følgende 6 betingelser, der alle skal være opfyldt: 
 
1. Sikrede har i tiden umiddelbart forud for ikrafttrædelsen af nærvæ-

rende forsikring været forsikret mod samme risiko i andet selskab. 
 
2. Skader skal være konstateret i forsikringstiden for den umiddelbart 

forud for nærværende police gældende erhvervs- og produktan-
svarspolice.  

 
3. Skaden er ikke anmeldt inden for den udgåede forsikrings frist for 

anmeldelse af skader.  
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4. Sikrede skal sandsynliggøre, at han ikke havde kendskab til omstæn-
digheder, der muliggjorde anmeldelse til den udgåede forsikring inden 
udløb af dennes 24 måneders anmeldelsesfrist. 

 
5. Sikrede skal dokumentere, at skaden havde været dækket i henhold 

til vilkårene for den udgåede forsikring gældende i det år, skaden er 
konstateret (betingelser vedrørende geografisk område, dækkede 
produkter, aktiviteter og øvrige vilkår).  

 
6. Der skal være dækning for skaden i henhold til den nugældende 

forsikrings betingelser og vilkår.  
 
Klausul 0006 De sikrede 
 Uanset forsikringsbetingelserne pkt. 1 dækker forsikringen 

forsikringstager og golfspillere, som nævnt i Forsikret risiko. 
 
Klausul 0007 Afværgelse af skade 
 Forsikringsbetingelsernes pkt. 4.2 og pkt. 4.3 er ikke gældende for 

denne forsikring. 
 
Klausul 0008 Aftaler om ansvar og erstatning 
 Forsikringsbetingelsernes pkt. 5.2 og pkt. 5.3 er ikke gældende for 

denne forsikring. 
 
Klausul 0009 Geografisk dækningsområde 
 Forsikringsbetingelsernes pkt. 6.2 og pkt. 6.3 er ikke gældende for 

denne forsikring. 
 
Klausul 0010 Forsæt, grov uagtsomhed 
 Forsikringsbetingelsernes pkt. 8.3 er ikke gældende for denne forsikring. 
 
 
 
 
   
   
 
 
 


