Risskov Roklub
Transportforsikring udland - tidspunkt for anmeldelse:
Gælder for roklubber der er medforsikret i den fælles ordning.
Ved kørsel i udlandet skal tegnes en tillægsforsikring (en hver vej).
Tillægsforsikringen
- 0,065% for kørsel i Vesteuropa af bådenes lastværdi (en hver vej).
- 0,125% ved kørsel til og fra Kroatien af lastværdien (en hver vej).
Forsikringen skal tegnes senest 9 dage før transporten påbegyndes.
Oprettelse af tillægsforsikring
Tillægsforsikringen tegnes ved henvendelse til Niels Iversen: n.c.iversen@stofanet.dk., som
skal have følgende oplysninger:
-

Roklub og ansvarlig person
Datoer for transporten (ud og hjem)
Hvorfra og hvortil.
Værdi på lasten der lægges på traileren.

Præmien betales sammen med leje af traileren ved kontraktindgåelse til Risskov Roklub.

Anmeldelse af transport i udland. Både uden for forsikringsordningen:
Andre roklubber, som ikke er registreret i policen, kan medforsikre deres både under denne
ordning.
Tillægspræmie for andre klubbers både på forsikredes trailer
0,1% af bådens værdi i DK
0,2% af bådens værdi i Europa
0,3% af bådens værdi i Kroatien.
Før transport skal anmeldelse ske til Alm.Brand, etst@almbrand.dk med en kopi til
administrator, Niels Iversen: n.c.iversen(at)stofanet.dk.
Der skal oplyses følgende:
-

Roklub og ansvarshavende
Navn på forsikrede klub hvis trailer bruges til transport.
datoer for transport (ud og hjem)
Hvorfra og hvortil
Værdi på last på traileren (oplys bådnavn og værdi).

Forsikrede klubbers både på andre klubbers trailer
Forsikringen dækker forsikredes både på andre klubbers trailere, som ikke er i ordningen.
Særskilt præmie
0,045% for pladser i DK
0,065% til og fra Vesteuropa
0,125% til og fra Kroatien
-

Navn på roklub, der ejer traileren,
Navn på roklub og ansvarshavende fra egen roklub
datoer for transport. (ud og hjem)
Hvorfra og hvortil.
Værdi på last på traileren (oplys bådnavn og værdi).

Selvrisiko
Kr. 5.000 pr. forsikringsbegivenhed
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I tilfælde af skade foretage da følgende:
Er skaden sket i Danmark:
Kontakt omgående Alm. Brand tlf. 35 47 76 42 eller 35 47 76 44. Kontorer er åbent hverdage
8:30-16:00.
Sker skaden i udlandet:
Skadekrav, der ikke overstiger kr. 10.000,- kan sendes direktet til Alm. Brand, uden at der
foretages besigtigelse.
I alle andre tilfælde må den forsikrede omgående henvende sig til nærmeste Lloyds
agent(www.lloydsagency.com ) og anmode om besigtigelse af last på traileren samt
udfærdigelse af besigtigelsesrapport.
Det er under alle omstændigheder en god ide at kontakte Alm. Brand tlf. 35 47 76 42 eller 35
47 76 44 og drøfte sagen, inden der foretages noget omkring forsikringen fra udlandet.
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