
Medlemsnummer 306 06
Starreklinte Strand
Att. Flemming Hartøft
Høve Klitbo 21
4550 Asnæs

Forsikringen omfatter:

Policens ikrafttrædelsesdato:

Forny dato:

Foreningens art:

Forsikringssummer:

Øvrige forhold for forsikringen:

Ændringer i dækningsomfang:

CODAN
FORSIKRINGSBEVIS

Ansvar for Erhverv

Policenr.: 663 362573 3

Udskrevet: 23.03.2015

Dækninger Dækket
ERHVERVSANSVAR Ja
- Løfteredskabsansvar Nej
- Graveansvar Nej

PRODUKTANSVAR Ja
- Ingrediens- og
komponentansvar Ja

De enkelte dæknmgers nøjagtige dæknmgsomfang er
specificeret i det efterfølgende.

21.11.2009

01.03.2015 til 28.02.2016

Ejerforening

Det maksimale erstatningsbeløb pr. forsikringsår er:

- indtil 10.000.000 kr. i alt ved person- og tingskade.

Indenfor forsikringens maksimale forsikringssum
dækkes pr. forsikringsår:

- indtil 2.000.000 kr. ved forurening.
- indtil 1.000.000 kr. ved fareafværgelse.
- indtil 10.000.000 kr. ved ingrediens- og
komponentdækningen.

Forsikringen reguleres en gang om året pr. hoved-
forfald.

Forsikringen er tegnet for en l-årig periode og kan
tidligst opsiges af Dem i år 2016.

Erstatningskrav, der rejses efter, at forsikringens
dækningsomfang er ændret, dækkes på de forsik-
ringsvilkår, som var gældende på det tidspunkt, hvor



CODAN

kravet må anses for rejst jf. forsikringsbetingelsernes
pkt. 20 - 23.

Præmie gældende for forsikringen: Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling.
Præmieforfaldsdatoen er 1. marts.

Hovedforfald for policen er 1. marts.
Præmien er beregnet på grundlag af summarisk
lønindeks og indeksreguleres en gang om året.

Skadesforsikringsafgift: Skadesforsikringsafgiften beregnes som 1,l % af den
opkrævede præmie, og opkræves som et tillæg til
præmien.
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CODAN

Særlige forhold for Erhvervsansvar, herunder eventuelle tilvalgsdækninger

Geografisk dækningsområde: Danmark inel. Grønland.

Selvrisiko: 1.000,- kr. ved enhver tingskade

Særlige forhold for Produktansvar, herunder eventuelle tilvalgsdækninger

Geografisk dækningsområde: Danmark inel. Grønland.

Selvrisiko: Ved enhver skade eller ethvert tab gælder en selvrisiko
på 1.000,- kr. pr. skadelidt.

Råd og vejledning: Råd og vejledning las ved henvendelse til:
Fritidshusejernes Landsforening
vi Jan Howardy
Peter Graus Vej 8 047
2000 Frederiksberg
Telefon 59 26 11 01/29 26 11 Ol

Skadeanmeldelse kan rekvireres på Servicekontoret.

Ved større skade skal henvendelse ske til:
AIS Codan Forsikring, Erhverv Skade Ansvar, Gammel
Kongevej 60, 1790 København V, tlf.: 3321 2121,

Ved skader der kræver øjeblikkelig hjælp kontaktes
Codan 24-timers SkadeService, tlf.: 3355 5555.
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CODAN

Særlige forsikringsbetingelser for hele policen

Fælles for alle dækninger

Sikrede

Forsikringen omfatter medlemmer af Fritidshusejernes Landsforening, der er tilmeldt ordningen.
Medlemsliste sendes til Codan forsikring en gang årligt ved forfald.

Nye medforsikrede er dækket fra det tidspunkt, hvor Fritidshusejernes Landsforening accepterer optagelse af
det nye medlem. Det forudsættes dog at Fritidshusejernes Landsforening senest 30 dage efter optagelse, giver
Codan forsikring meddelelse herom.

Hvis en medforsikret udtræder af Fritidshusejernes Landsforening, bortfalder forsikringsdækningen pr.
udmeldelsesdatoen. Fritidshusejernes Landsforening skal senest 30 dage efter udmeldelse give Codan
meddelelse herom.

Foreningens ansvarsdækning

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som foreningen, dens medlemmer, bestyrelse og eventuelle ansatte
kan pådrage sig som led i foreningens virke.

Forsikringen dækker ikke bestyrelsens ledelsesmæssige ansvar overfor for foreningens medlemmer og/eller
trediemand.

Forsikringen dækker ikke medlemmernes, de ansattes eller eventuelle deltageres personlige ansvar.

Særskilt forsikring kan imod tillægspræmie samt efter aftale etableres til at dække arrangementer med adgang
for andre end foreningens medlemmer.

Fælles areal, legeplads mv.

Forsikringen dækker ansvar for skade i forbindelse med fælles veje, arealer, legepladser mv. hørende under
foreningen.

Fyrværkeri

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade opstået i forbindelse med afbrænding af fyrværkeri.

Præmie

Den helårlige præmie andrager 990,00 kr. (2015 kroner) pr. forening.
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CODAN
Klausul 2027 - Eksklusion af asbest, skimmelsvamp, formaldehyd og silica

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade og/eller tab, der direkte eller indirekte er forårsaget af:

- asbest eller asbestholdige materialer/produkter
- formaldehyd eller formaldehydholdige materialer/produkter
- silica eller silicaholdige materialer/produkter
- svamp, skimmel, meldug og/eller mug
- produkter der udvikler svampegift, svampesporer og/eller andre lignende
former for substanser, der betragtes som værende skadelige for mennesker og dyr.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser AN3-D er gældende.

Forsikringsbetingelser kan rekvireres ved henvendelse til Fritidsejernes Landsforening.

Erhvervsansvar

Klausul 1076 - Løfteredskaber

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes brug af mekaniske og hydrauliske kraner,
lifte og trucks i brug som arbejdsredskaber.

Produktansvar

Ingrediens- og komponentansvar

Klausul 6003 - Dækning for produkter eller ydelser som er gjort til en del af, er sammenføjet med m.v.

Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 10 dækker forsikringen ansvar for skade på ting:

- som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med,
benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med,

- som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for,
- som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af.

Det præciseres, at udgifter som følge af, at sikredes produkt eller ydelse:

- ikke har opfyldt sit egentlige formål,
- ikke svarer til de stillede specifikationer, normer eller krav,
- ikke har virket efter sin hensigt og derfor skal bortfjernes, repareres eller på anden måde har medført
udgifter,

ikke betragtes som skade i henhold til forsikringsbetingelsernes pkt. 7.

Endvidere dækkes ikke udgifter som følge af, at en fremstillet eller bearbejdet ting p.g.a. at sikredes produkt
eller ydelse må repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd.
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