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 15.  FORSIKRINGER 
 

a. De Danske Garderforeninger  
 

1. DG’s Præsidie har i samarbejde med DG’s Sekretariat etableret et antal forsikringer 
som relaterer sig til De Danske Garderforeninger som paraplyorganisation og i forhold 
til de aktiviteter DG står for, samt de værdier DG har ejerskab af. 
 

2. DG forsikringer omfatter: 
• Ansvarsforsikring. 
• Lovpligtig arbejdsskadeforsikring. 
• IT- forsikring. 
• Løsøreforsikring. 
• Transportforsikring.    
  

3. I forsikringsmæssig sammenhæng omfatter begrebet ”De Danske Garderforeninger” 
alene DG’s Præsidie og DG’s Sekretariat. De lokale garderforeninger er således ikke 
omfattet af de nævnte forsikringers dækninger. 

 
b. De lokale garderforeninger. 

 
1. Generelt 

 
a. Det er bestyrelsen i de lokale garderforeninger, der har det fulde ansvar for at 

sørge for de forsikringer, der for den pågældende forening vurderes at være 
relevante. 
  

b. Forsikringer kan tegnes enten gennem et af den lokale garderforening valgt 
forsikringsselskab, eller gennem DG, der har indgået særlig aftale med et 
forsikringsselskab. 
 

2. Muligt køb af forsikring via DG 
 

a. Såfremt lokalforeningen vælger at tilmelde sig DG’s police vil den opnå dækning 
vedrørende: 
• Løsøreforsikring – dækning af løsøre overalt i Danmark. 
• Transportforsikring – dækning i biler ved transporter i Danmark. 

 
b. En løsøreforsikring vil omhandle dækning af lokalforeningens fysiske værdier, som 

for eksempel fane, malerier, platter, våben, ammunition og så videre, samt de fra 
Den Kongelige Livgarde lånte effekter. 
 

c. En transportforsikring vil omhandle dækning af lokalforeningens fysiske værdier i 
forbindelse med disses transport i privatbil.  

 
d. Forsikringen består af et grundmodul som dækker: 

• Brand, tyveri og vandskade med forsikringssum på kr. 25.000. 
• Transportskade - max. sum kr. 100.000. 
• Selvrisiko kr. 6.000 (i 2017). 
• Årlig præmie kr. 315,00 (2017) – opkræves årligt pr. 1. januar via DG. 
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e.  Supplerende forsikringssum 
 

1. Supplerende forsikringssum gælder for forsikringssummen af lokalforeningens 
fysiske værdier. 
 

2. Forsikringssum skal fastsættes efter nyværdi. Dette betyder for 
lokalforeningen, at forsikringssummen skal sættes i forhold til, hvad dens 
fysiske værdier vil koste at genanskaffe på skadestidspunktet. Det anbefales 
derfor kraftigt, at den lokale Garderforeningens bestyrelse sørger for at have 
tilstrækkelig forsikringssum. 
 

3. Er forsikringssummen for lille ved en eventuel skade, kan der blive tale om 
underforsikring. Dette kan i værste tilfælde betyde, at en skade ikke dækkes til 
fulde. 
 

4. De 25.000 kr., som indgår i løsøre dækningen under ”grundmodulet”, kan 
forhøjes med det antal gange af 25.000 kr., som vurderes relevant af 
Garderforening. Pr. ekstra 25.000 kr. er der et tillæg til forsikringspræmien på 
kr. 80,00 (2017).   

 
3. Forsikringsbetingelser og tilmelding 

 
a. De nævnte dækninger indgår naturligvis i forsikringsselskabets betingelser. Disse 

er ikke gengivet her. 
 

b. Tilmelding til DG’s policer skal tilgå DG’s sekretariat pr. mail eller brev. 
 

4. Andre forsikringsområder: 
 

a. Ansvarsforsikring 
 

1.  En forening eller dens bestyrelse kan i forbindelse med diverse aktiviteter 
eventuelt komme ud for, at der rejses krav om erstatning. Det er ikke kun ved 
skydearrangementer, at der er risiko, men i praksis ved alle foreningens 
arrangementer.  
 

2.  Det må kraftigt anbefales, at bestyrelsen forholder sig til risiko i forbindelse 
med afholdelse af arrangementer. 
 

3. Særligt for skydning gælder: 
 

a. Har den lokale Garderforening skydning, herunder fugleskydning, med i en 
eller anden form i sin aktivitet, kan det anbefales, at foreningen tager 
kontakt til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), for at blive 
medlem i denne organisation. 
 

b. Medlemskab hos DGI medfører/inkluderer følgende to forsikrings-
dækninger:  
•   Ansvarsforsikring. 
•   Arbejdsskadeforsikring (frivilligt arbejde hvis opgaven falder ind under 

lovens bestemmelser). 
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Forsikringsdækningen gælder her ikke kun for ”skydeaktiviteter”, men 
gælder også for foreningens øvrige arrangementer. 

 
4. Har den lokale garderforening ingen skydeaktiviteter, bør bestyrelsen tage 

stilling til, om der skal etableres egen ansvarsforsikring/arbejdsskadeforsikring. 
 
5. Ansvarsforsikring/arbejdsskadeforsikring kan ikke tegnes gennem DG. 

 
b. IT-Forsikring 

 
1.  Indgår der i den lokale Garderforenings værdier for eksempel PC og eventuelt 

andet elektronisk udstyr, er dette alene omfattet af ”grundmodulet” i forbindelse 
med dækning ved brand-, tyveri- og vandskader. 
 

2.  Forsikringsdækningen omfatter således ikke IT-kaskoforsikring på sådant 
udstyr og ej heller for de data, som eventuelt kan gå tabt ved en skade. 
 

3. Er værdien af selve udstyret højere end 5.000 kr., bør bestyrelsen overveje, 
om der eventuelt skal købes en selvstændig forsikring. 
 

4. Vedrørende data bør bestyrelsen iagttage, at der jævnligt tages kopi af alle 
data, og at disse opbevares adskilt fra den pågældende PC og allerbedst på 
en helt anden adresse.  

 
c. Spørgsmål vedrørende forsikringer 

 
Alle spørgsmål vedrørende forsikringer og forsikringsdækning kan rettes til DG’s 
forsikringsmægler, Jon Nielsen, Dansø Assurance Forsikringsmæglere, tlf. 43 55 18 00. 


