
Forsikring kan være dyr .....  
- at glemme

Kollektiv arbejdsskadeforsikring er lovpligtig = den skal man have 
Forsikringen er obligatorisk og dækker efter dansk lov om arbejdsskadeforsikring. 
Den dækker personer, der er ansat hos jer på teatret som instruktør, underviser 
eller anden hjælp, og som derved bliver omfattet af ”gældende regler om 
lovpligtig arbejdsskadeforsikring”. OBS: Dækker ikke teatrets egne medlemmer.

Kollektiv ansvarsforsikring er vigtig = den bør man have
Forsikringen dækker krav, der rejses mod jeres teater som følge af skader, som teatret 
på en eller anden måde har ansvaret for. F.eks. skader på publikum under forestilling, 
tribuner der styrter sammen, under rejser i Danmark, samt produktansvar eksempelvis 
i forbindelse med salg af forplejning.
Forsikringssum: kr. 10.000.000. Selvrisiko pr. skade: kr. 5.000
Bestilles direkte af det enkelte medlem hos DATS, tlf.: 74 65 11 03

Teknisk udstyr – Lys- og lyd, instrumenter, IT etc
Eget, indlejet eller lånt udstyr kan forsikres. Forsikringen dækker brand-, tyveri- og 
vandskader, alle kaskoskader. Indendørs og under åben himmel, under transport overalt 
i verden. Forsikringssum: Den samlede værdi af det forsikrede
Selvrisiko pr. skade: kr. 5.000
Yderligere information kan søges under dette link: 
https://www.europaeiske.dk/erhverv/dats
Bestilles direkte af det enkelte medlem hos Codan Forsikring A/S, tlf.: 30 37 80 26

Øvrigt løsøre – indendørs og/eller under åben himmel 
Kulisser, kostumer, scene samt andet løsøre kan forsikres mod brand-, tyveri og vandskader 
samt anden skade. 
Omsætning – Sker der en skade tæt på opførelse, kan tabet af indtægt forsikres
Retshjælp – Kommer teatret i en tvist af en eller anden uforklarlig årsag, er krav og
advokatudgift forsikret.
Bestilles direkte af det enkelte medlem hos Codan Forsikring A/S, tlf.: 30 37 80 26

Som DATS medlem har I her mulighed for 
at tegne forsikringer til helt specielle priser.

Pris 3,5 % 
af udstyrets 

samlede 
værdi

Andre gode muligheder, der kan tilkøbes:

DD DATS
dansk amatør teater
              & scenekunst

landsforeningen

Gælder for alle medlemmer af DATS 
Spørgsmål og skadeanmeldelse: 

Codan Forsikring A/S
Andreas Stoklund Holm-Nielsen - Erhvervsassurandør

Ring til: 30 37 80 26
Skriv til: uas@codan.dk
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