DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION er medlem af: European
Boating Association (EBA), Observatør i Nordisk Bådråd (Nordbåt), Inland
Waterways International (IWI), Deutsche Motoryachtverband e.V. (DMYV).
DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION er repræsenteret i Søsportens
Sikkerhedsråd og Søfartsstyrelsens udvalg vedrørende fritidssejleruddannelserne og i Friluftsrådet.

Til sejlklubber og fritidssejlere om DFU’s
aktiviteter – med tilbud på fordelagtige
bådforsikringer.

Hvorfor fare i øst og vest
når DFU er bedst
Ver. 1.01

Danmarks Fritidssejler Union varetager alle danske fritidssejleres interesser i
miljø- og havneforhold, sikkerhed på søen og fritidssejleruddannelserne overfor
berørte myndigheder samt sejleres forsikringsforhold.
I internationale forhold varetager DFU sejlernes interesse ved medlemsskab af
relevante organer.
DFU er landsdækkende og samler fritidssejlere og klubber i en og samme Union.

FORSIKRINGEN DÆKKER:
ANSVARSFORSIKRINGEN:
•

Dækker for sejlads hele året.

•

Ingen hastighedsbegrænsning

Unionens sekretariat, og vore lokale repræsentanter, med erfaring fra et aktivt
sejler- og foreningsliv har som mål at give medlemmerne en personlig, kvalificeret
og hurtig betjening.

KASKOFORSIKRINGEN:
•

Dækker sejlads hele året (A havn).

•

Har en indbygget ulykkesforsikring uden merpræmie.

DFU´s medlemmer er spredt over hele landet, derfor kan du møde andre DFU
medlemmer i stor set alle danske havne.
I nogle klubber og havne kan medlemsskab af bestemte sejlorganisationer være
obligatorisk!, DFU har ikke sådanne krav, her accepteres det frie valg.
Er en fritidssejler på denne måde tvunget til at være medlem af en bestemt sejlerorganbisation, er dette dog ingen hindring for at være medlem af DFU.

•

Har en indbygget retshjælpsforsikring uden merpræmie.

•

Personlige effekter dækkes med 10% af forsikringssummen, dog max. kr.

DFU´s sekretariat administrerer en ansvarsforsikring med en meget lave administrationsomkostninger, hvilket gavner medlemmerne. Blandt andet fordi der er opbygget et register over såvel danske, som importerede bådtyper, med skadesstatistik på fartøjs- og skadestyper.
Vores forsikringspræmier afspejler erfaringerne fra denne statistik, og er i
væsentlig grad medvirken til, den lave prissætning og de gunstige policevilkår.
Disse har medført bedre brugerforhold end andre forsikringsselskabers standardvilkår.
Bemærk! Hverken individuelle medlemmer, eller medlemsklubber har økonomiske forpligtelser over for Unionen, eller andre medlemmer som følge af
medlemskabet af DFU.
DFU er aktiv på mange fronter for at tjene fritidssejlernes interesser, f.eks. som aktiv i Friluftsrådets kredsbestyrelser, hvor vi varetager sejlernes interesser, omkring
fritidssejlads, færden og adgang til hav og søer.
Vi er også til fest og fornøjelse omkring vores hobby, nemlig de oplevelser, der
følger med sejlerlivet. Aktivitetsforslag fra nye og gamle medlemmer er altid
velkomne - lokal forankring giver de bedste arrangementer. Arrangementer vil
blive offentliggjort gennem vores forskellige medier.

10.000,00.
•

Selvrisikoen: Her overføres anciennitet fra andet selskab.

•

Skadefri sejlads i 3 år medfører at der ikke er selvrisiko ved første skade.

•

Der er ingen præmiestigning ved skade.

•

Ingen alderstillæg på glasfiberbåde.

•

Præmienedsættelse ved vagtordning, tyverialarm, duelighedsbevis,

•

klubmedlemsskab, søhøjland, på land hele sommeren.

•

Bliver båden på land en sommer, nedsættes præmien med 50%.

•

Ved salg af båden er der 14 dages overgangsdækning.

•

Forsikringen (ansvar & kasko) tegnes til en meget fordelagtig pris hos YACHT
POOL - INTERNATIONAL.

Har du/I fået lyst til at få mere af vide om DFU og vores fordelagtige tilbud på
bådforsikringer - så besøg DFU´s hjemmeside eller facebook side.
Her finder du uddybende oplysninger, og kan også online melde dig ind i Unionen. eller også kan du sende en udfyldt indmeldelsesblanket til Unionen.
Du kan også kontakte DFU´s sekretariatet telefonisk på nr. 7022 9195, eller sende
en mail til. dfu@dk-dfu.dk.

