
Forsikringstager:
Fritidshusejernes Landsforening

Forsikringen omfatter:

Police nummer:

Sikrede:

Forening meddækket pr.:

Forny dato:

Foreningens art:

Geografisk dækningsområde:

Forsikringssummer:

Selvrisiko:

Øvrige forhold for forsikringen:

Præmie gældende for forsikringen:

CODAN
FORSIKRINGSBEVIS

Bestyrelsesansvarsforsikring

Codan Forsikring AIS
Gammel Kongevej 60

1790 København V

Tlf. 33 21 21 21
Fax 33 55 21 22

Inlernet: www.codan.dk
E-mail: codan@codan.dk

29. januar 2016

Dækninger Dækket
JaBestyrelsesansvar

De enkelte dæknmgers nøjagtige dækningsomfang er
specificeret i det efterfølgende.

683501 6658

GF Starreklinte Strand
Forenings nr. 306 04

01.12.2015

01.03.2016 til 01.03.2017

Ejerforening

Danmark.

Det maksimale erstatningsbeløb pr. forsikringsår er:

5.000.000 kr. pr. forsikringsår, dog maksimalt
1.000.000 kr. pr. forening pr. forsikringsår.

5.000 kr. pr. skade for den samlede bestyrelse.

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

Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan
tidligst opsiges af Dem i år 2016.

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling.
Præmieforfaldsdatoen er 1. marts.

Hovedforfald for policen er 1. marts.

http://www.codan.dk
mailto:codan@codan.dk


CODAN

Skadeforsikringsafgift: Der opkræves skadeforsikringsafgift i henhold til Lov
nr. 551 af 18/06/2012, Lov om afgift af
skadeforsikringers § 2, svarende til 1,1 % af
forsikringspræmien.

Råd og vejledning: Råd og vejledning fås ved henvendelse til:
Fritidshusejernes
Landsforen ing
vi Jan Howardy
Peter Graus Vej 8 047
2000 Frederiksberg
Telefon 592611 01/2926 11 01

Ved skade skal henvendelse ske til:
Codan Forsikring AlS, Skade Jura, Gammel
Kongevej 60,1790 København V, tlf.: 33212121,

Særlige forsikringsbetingelser for hele policen

Sikrede

Bestyrelse i de tilmeldte foreninger under Fritidshusejernes Landsforening.

Retroaktiv dato

Forsikringen dækker ikke krav, der udspringer af handlinger eller undladelser, som ligger før d. 1. december
2009.

Såfremt nærværende forsikring afløser en anden forsikring med tilsvarende dækning, dækker nærværende
forsikring ikke krav, der udspringer af handlinger eller undladelser, som ligger før først polices ikrafttrædelse.
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CODAN
Præmieberegning

Præmien udgør 512 kr. pr. forening pr. år, pr. tilmeldt forening inkl. Indeks og forsikringsafgift.

Indeksregulering

Præmien indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks
Statistik. Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks.

Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på
grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

Overgangsklausul/tidligere dækning

Såfremt nærværende forsikring afløser en anden forsikring med tilsvarende dækning, kan nærværende
forsikring alene komme i anvendelse i det omfang, hvor den tidligere dækning ikke dækker. Uanset
at nærværende forsikring afløser tidligere forsikring, vil dækning kun ske på vilkår gældende for nærværende
forsikring.

Sted og dato for udstedelse af forsikringscertifikat:

København, den 29. januar 2016.

Codan Forsikring AIS

Carina Berg
Prof. Ansvar

Dette forsikringscertifikat kan hverken med positiv eller negativ virkning ændre, udvide eller forandre
dækningen ydet af den i dette certifikat anførte police.
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