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29. august 2018 
 
 
 
Ny forsikringsløsning 
 
Vi bekræfter modtagelse af accept af vores anbefaling samt opsigelse. 
 
Nye policer for bygnings- og glasforsikringen følger sammen med faktura snarest 
muligt efter ikrafttrædelsen, der forventes at blive som følger: 
 
Tryg      Bygningsforsikring   29.08.2018 
Dansk Glasforsikring   Glas & sanitetsforsikring    29.08.2018 
HDI Danmark    Ansvarsprogram   29.08.2018 
If Skadeforsikring   Kollektiv ulykkes- 

arbejdsskadeforsikring  29.08.2018
     

Forsikringscertifikater for ansvarsprogram placeret hos HDI Danmark samt for 
kollektiv ulykkes- og arbejdsskadeforsikring placeret hos If Skadeforsikring er 
vedhæftet.  

  
 

 































FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET
ASSURANCE PARTNER A/S

GL. KONGEVEJ 160 - 1850 FREDERIKSBERG C
TELEFON 33 25 20 10

CVR 15 70 02 46
WWW.ASSURANCEPARTNER.DK

Certifikatnr: AU0689

Kundenr.: 6075

Ikrafttrædelsesdato:

Forfald: 01/12

Årlig nettopræmie,
skadeforsikringsafgift og
formidlingsprovision: 1.861,38

Sikrede: A/B Vanløsegaard

Sikrede er dækket af denne kollektive forsikringsordning omfattende:

Sum kr.: Selvrisiko kr.:

Sikrede personkreds: Andelsbolig- eller ejerforeningen / gårdlaugets / grundejerforeningens
bestyrelse, beboere samt ansat personale.

Dækningsomfang: De sikrede er omfattet af ulykkesforsikringen ved ulykkestilfælde indtruffet
under arbejde for foreningen / gårdlauget på foreningen /gårdlaugets matrikel og udført efter
aftale med /på opfordring af foreningens/gårdlaugets bestyrelse/ledelse samt gøremål, der
relaterer sig til foreningsarbejdet i og uden for matriklen. For medlemmer af foreningens /
gårdlaugets bestyrelse, gælder endvidere, at bestyrelsesmedlemmerne er omfattet af
forsikringen, når der udføres arbejde i foreningens interesse. Denne tekst træder i stedet for
afsnit 3.8 - ulykke andre foreninger i forsikringsvilkår 63-10E.

Skadesforsikringsafgift for ulykkesforsikringen er berigtiget i henhold til Lov om afgift af skadesforsikringer.

For kollektiv ulykkesforsikring gælder If Skadeforsikring vilkår 63-10 E og for arbejdsskade-
forsikringen gælder If Skadeforsikring vilkår D07SI som kan rekvireres hos Assurance
Partner eller hentes via Assurance Partners hjemmeside www.assurancepartner.dk

29. august 2018Frederiksberg den

Assurance Partner A/S

Certifikatets forsikringsdækninger er placeret hos:
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ) Sverige)
Svensk reg.nr. (Finansinspektionen): 516401-8102
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

Forsikringscertifikat
- kollektiv ulykkes- og arbejdsskadeforsikring

29/08/2018

Kollektiv ulykke:
Dødsfald kr. 1.000.000 0
Varigt mén kr. 1.000.000 0
Tandskade samt behandlingsudgifter
Lovpligtig arbejdsskade iht. gældende lovgivning



FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET
ASSURANCE PARTNER A/S

GL. KONGEVEJ 160 - 1850 FREDERIKSBERG C
TELEFON 33 25 20 10

CVR 15 70 02 46
WWW.ASSURANCEPARTNER.DK

Certifikatnr: 0935

Kundenr.: 6075

Ikrafttrædelsesdato:

Senest ændret:

Forfald: 01/12

Nettopræmie,
skadeforsikringsafgift og
formidlingsprovision: 3.806,54

Sikrede: A/B Vanløsegaard

Sikrede er dækket af denne kollektive forsikringsordning omfattende:

Sum kr.: Selvrisiko kr.:

Summerne er pr. forening, pr. skade og pr. år. Samlet årlig dækningssum på policen er
kr. 25.000.000, hvor max. 150 andels- og ejerforeninger dækkes.

Forsikringen omfatter ansvar for krav, der rejses mod foreningen og bestyrelsen efter certifikatets
ikrafttrædelsesdato. Forsikringen omfatter tillige ansvar for handlinger eller undladelser, der er udvist
før datoen for ikrafttrædelse, når blot foreningens bestyrelse ikke havde kendskab til kravet, eller
forhold der kunne forventes at føre til kravet på tidspunktet for certifikatets ikrafttræden.

Foreningsansvar omfatter bl.a. ansvar for skade på personer eller ting, der sker på legepladser,
i foreningslokaler, ved fællesarrangementer såsom gård- og vejfester samt ved arbejdsdage.
Foreningsansvar omfatter tillige gæstebudsskade for bestyrelsen.

Produktansvarsforsikringen omfatter bl.a. ansvar for skade på personer, der bliver syge eller
dør som følge af bakterier i vand fra ejendommens anlæg.

Netbankforsikringen dækker sikredes direkte formuetab som følge af netbankindbrud i sikredes
konti i danske pengeinstitutter.

For forsikringen gælder betingelser FOR-00-03 version 1.5, som kan hentes via www.assurancepartner.dk

29. august 2018Frederiksberg den

Assurance Partner A/S

Ansvarsprogrammet er placeret hos:
HDI Danmark, dansk filial af HDI Global SE, Tyskland
Indiakaj 6, 2100 København Ø
CVR 37 27 62 51

Forsikringscertifikat
- ansvarsprogram

29/08/2018

Forenings- og produktansvarsforsikring 5.000.000 0
Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring 3.000.000 0
Underslæbsforsikring 1.000.000 0
Retshjælpsforsikring 325.000 15.000
Rådgivningsansvarsforsikring 300.000 2.500
Netbankforsikring 5.000.000 0
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