Danmarks Fritidssejler Union
Parkvej 27
4990 Sakskøbing

Police
for lystfartøjsforsikring
Policenr.: DFU1/2019

Forsikringstager:

Medlemmer af Danmarks Fritidssejler Union, hvis lystfartøjer ikke
kræver speedbådskørekort, vandscooterbevis eller andet førerbevis. Fartøjer, som kræver førerbevis, er ikke omfattet af denne
police og skal indtegnes individuelt ved henvendelse til Axus
Nordic A/S.

Ikrafttrædelse & udløb: Policen gælder fra d. 1. januar 2019 til d. 31. december 2019.
Forsikringen træder i kraft for det enkelte medlem, når kontingent
til Danmarks Fritidssejler Union for året 2019 er betalt.
Dækningsomfang:

Ansvarsforsikring for lystfartøjer.
Forsikringen omfatter fartøjer tilhørende medlemmer af Danmarks
Fritidssejler Union, dog kun ét fartøj pr. medlemskab.

Forsikringsbetingelser: Axus Maritime forsikringsbetingelser form L-19.
Forsikringsbetingelserne kan hentes på www.axusnordic.dk
Forsikringsselskab:

Vienna Insurance Group, Schottenring 30, A-1010 Wien.

Selvrisiko:

Der er ingen selvrisiko.

Udstedt:

Haderslev d. 7. december 2018.

Stempel:

Lystfartøjsforsikringen er stempelfri.

Axus Nordic A/S

Peer Jørgensen
-AGENTUR I LYSTFARTØJSFORSIKRINGVinkelvej 9  6100 Haderslev  Tlf.: 7022 8070  Fax: 7022 8060
CVR: 39 28 14 73  e-mail: info@axusnordic.dk
Internet: www.axusnordic.dk

Vigtig information vedr. forsikringspolicen

Forsikringsbetingelserne kan læses og udskrives fra vores hjemmeside https://dk-dfu.dk/police-2019
Fra Januar 2019 vil alle vores medlemmers både være opdelt i tre kategorier:
1. Sejlbåde: Det kræver ikke den store forklaring.
Sejlbådskontingentet opkræves af DFU, der så betaler ansvarsforsikringen til Axus Nordic A/S
2. Motorbåde: Det dækker resten, undtagen speedbåde. Altså joller med eller uden motor, nogle
motorsejlere, fiskerbåde osv.
Motorbådskontingentet opkræves af DFU. der så betaler ansvarsforsikringen til Axus Nordic A/S
3. Speedbåde: Det er planende eller halvplanende motorbåde, der falder ind under den enkle
speedbåds formulering. Bådens længde gange bådens længde plus 3 gange 1,36. Tallet der her
fremkommer, er det største antal hestekræfter, der må bruges til båden, inden den klassificeres som
speedbåd.
Speedbådsforsikringen opkræves af Axus Nordic A/S, der så betaler kontingentet til Danmarks
Fritidssejler Union.

Husk. Det er bådejerens ansvar at rette forsikring er tegnet på båden.

