10. maj 2021
Husejerforeningen Humleby
C/O Amalie Bang
Carstensgade 36
1770 K»benhavn V
Forsikringsnummer
J 9361 212 832

Police for husejerforening

I denne police og i vilk}rene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har aftalt med jer.
Det er vigtigt, at I l{ser policen igennem, s} I er sikre p}, at oplysningerne til enhver tid er korrekte og i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis det ikke
er tilf{ldet, bedes I kontakte os hurtigst muligt.
Forsikringerne i denne police g{lder fra de nedenn{vnte datoer. V{r opm{rksom p}, at denne police afl»ser eventuelle tidligere udstedte policer med samme
forsikringsnummer.

Forsikringsaftale

Forsikringsart

Forsikringsoversigt

HAL I2

L»s»reforsikring
Ejendoms- og glasforsikring

U{ndret
#ndret

01.07.2020
10.05.2021

Bilag

B
C

G{ldende vilk}r er tidligere fremsendt.

Vilk}r

Forsikringsaftalen er - mod rabat - indg}et for en 5-}rig periode, der l»ber indtil
d. 01.07.2023.

Forsikringsperiode

Pr{mien betales den 1. Juli.

Pr{miebetaling

Kundeservice Erhverv
Borupvang 4
2750 Ballerup

Telefon
Web
E-mail

44 74 72 35
www.topdanmark.dk
da-erhvervÅtopdanmark.dk

Topdanmark Forsikring A/S
CVR-nr. 78416114
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Virksomhedsart: HUSEJERFORENING
G{ldende vilk}r 6566-02 L»s»reforsikring for Industri , 6564-02 F{llesvilk}r Industri og 6593-01 Varegruppeskema s}fremt de ikke er fraveget i policen.
Carstensgade 15, 1770 K»benhavn V
Brand
Tyveri
Vand

Jf. vilk}r
Jf. vilk}r
Jf. vilk}r

Alm. l»s»re ...................................... 110.000 kr.

Forsikringssum ......... 110.000 kr.
Forsikringssum ......... 110.000 kr.
Forsikringssum ......... 110.000 kr.
Ja

Ja

Ja

V{rdibegr{nsning ......................... Nej
Sikringsniveau ................................ Nej
Der g{lder en selvrisiko p} 2.973 kr. af enhver skade p} l»s»reforsikringen. Bel»bet er fastsat for 2020 og indeksreguleres.
F{llesvilk}renes pkt. 14, B udg}r og erstattes af:
Forsikringen d{kker ikke skade som direkte eller indirekte er en f»lge af jordsk{lv eller andre naturkatastrofer.
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For varmt arbejde g{lder f»lgende:
Ved enhver brand- og eksplosionsskade er der en selvrisiko p} 10 % dog minimum 36.534 kr. og maksimalt 183.798 kr. (indeks 2019 - indeksreguleres).
Selvrisikoen vil dog ikke blive gjort g{ldende af Topdanmark, hvis sikrede kan
godtg»re:
- at skaden ikke er sket som f»lge af varmt arbejde p} en af forsikringen
omfattet genstand,
- at skaden ikke skyldes, at sikrede, herunder byggeriets entrepren»rer,
ikke har fulgt Brandteknisk vejledning nr. 10. 1, 2 og 3.
- at skaden skyldes, at en lejer for egen regning eller p} egen foranledning
uden orientering af boligselskabet udf»rer eller f}r udf»rt varmt arbejde.
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Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for ovenn{vnte selvrisikobel»b. I
andre skadetilf{lde end ovenfor n{vnt g{lder den selvrisikobestemmelse, der
fremg}r af policen.
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G{ldende vilk}r 6565-2 Ejendomsforsikring for Industri, 6564-2 F{llesvilk}r Industri samt 6565-Till{g November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom, s}fremt de
ikke er fraveget i policen.
Der g{lder en selvrisiko p} 2.982 kr. af enhver skade. Bel»bet er fastsat for 2021
og indeksreguleres.
For hus- og grundejeransvar g{lder der ingen selvrisiko.
For r»rskadeforsikring g{lder f»lgende:
Vilk}renes punkt 63 B 3 udg}r og erstattes af f»lgende:
Uanset vilk}rnes tekst, g{lder f»lgende for d{kning og erstatning af r»rskader og
udstr»mning af vand: Ved enhver skade er der en selvrisiko, som afh{nger af
det skadevoldende eller unders»gte r»rs alder p} skadetidspunktet.
Indtil 20 }r Den i policen anf»rte selvrisiko
20 }r og indtil 35 }r 20% af skadeudgiften
35 }r og indtil 50 }r 35% af skadeudgiften
Over 50 }r 50% af skadeudgiften
Kan forsikringstager dokumentere at r»r er udskiftet eller renoveret med str»mpeforing, er dette g{ldende for r»rets alder.
Hvis der ikke kan dokumenteres andet, beregnes r»rets alder p} grundlag af bygningens opf»relsestidspunkt.
Selvrisikoen beregnes af de samlede omkostninger i forbindelse med en skade,
herunder ogs} unders»gelsesomkostninger og den samlede f»lgeskade.
Bissengade 3-19, 1773 K»benhavn V
Bissengade 4-20, 1773 K»benhavn V
Carstensgade 1-13 og 17-27, 1720 K»benhavn V
Carstensgade 2-84, 1720 K»benhavn V
Carstensgade 15 F{lleshus, 1720 K»benhavn V
Ernst Meyers Gade 3-19, 1772 K»benhavn V
Ernst Meyers Gade 4-20, 1772 K»benhavn V
Freundsgade 3-19, 1775 K»benhavn V
Freundsgade 4-20, 1775 K»benhavn V
Jerichausgade 3-19, 25-51, 1777 K»benhavn V
Jerichausgade 4-20, 26-48, 1777 K»benhavn V
K~chlersgade 1-59, 1774 K»benhavn V
K~chlersgade 2-22, 1774 K»benhavn V
Lundbyesgade 3-19, 1771 K»benhavn V
Lundbyesgade 4-20, 1771 K»benhavn V
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Ny Carlsberg Vej 70-76, 1760 K»benhavn V
Vesterf{lledvej 12-24, 26-32 og 42-54, 1750 K»benhavn V
Matrikel nr. Ikke oplyst
Beboelse
47.680 m2 Nyv{rdiforsikring
Topdanmarks specifikation af de enkelte bygninger er angivet med et bogstav
(litra).
Hver bygning (litra) behandles som en selvst{ndig forsikring. Dette g{lder dog
ikke eventuel underopdeling af litra med tal.
Alle Ja
Ja
Ja
Ja
Ja Ja
Ja 0%
*)Moms% angiver i hvilket omfang bygningen er momsregistreret if»lge aftale
med Skat. (Hvis registreringen {ndres, skal Topdanmark have besked).
Nattevagt
Brandalarm
Brandventilation
Brandinspektion
Sprinkleranl{g
Grundareal

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ikke kendt

Huslejetab:
Jf. vilk}r
Lovligg»relse
Jf. vilk}r
Oprydning og forurening Jf. vilk}r
El-skade
Jf. vilk}r
Jordskade
Nej
Hus- og grundejeransvar Jf. vilk}r
Byggeforsikring
Jf. vilk}r

4.757.000 kr.
D{kningsperiode 24 mdr.

609.000 kr.

Det er noteret, at der foreg}r byggearbejde p} ejendommen i perioden 04.01.2021
til 31.03.2021 i form af: renovering/ombygning jf. Entreprisepolicenr.
Entreprisesum: 1.400.000 kr.
Vilk}renes regler om byggeforsikring g{lder for skader p} arbejdsobjektet samt
for skader p} eventuelle afleverede entrepriser p} ejendommen i det omfang,
skaderne helt eller delvist kan henf»res til at der foreg}r byggearbejde p} ejendommen.
Byggeriets entrepren»rer er sikrede i det omfang, hvor bygherren i medf»r af AB
92 er eller ville v{re forpligtet til at tegne og betale brand- og stormskadeforsikring.
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Det er noteret, at der foreg}r byggearbejde p} ejendommen i perioden 04.01.2021
til 15.04.2021 i form af: Totalrenovering og ombygning
Entreprisesum: 2.717.000 kr.
Vilk}renes regler om byggeforsikring g{lder for skader p} arbejdsobjektet samt
for skader p} eventuelle afleverede entrepriser p} ejendommen i det omfang,
skaderne helt eller delvist kan henf»res til at der foreg}r byggearbejde p} ejendommen.
Byggeriets entrepren»rer er sikrede i det omfang, hvor bygherren i medf»r af AB
92 er eller ville v{re forpligtet til at tegne og betale brandforsikring.
Det er noteret, at der foreg}r byggearbejde p} ejendommen i perioden 10.05.2021
til 15.07.2021 i form af: Udskiftning af tag og etablering af undertag. Lagt p} 3. sal
og etablering af trappe mellem 2. og 3. sal.
Entreprisesum: 900.000 kr.
Vilk}renes regler om byggeforsikring g{lder for skader p} arbejdsobjektet samt
for skader p} eventuelle afleverede entrepriser p} ejendommen i det omfang,
skaderne helt eller delvist kan henf»res til at der foreg}r byggearbejde p} ejendommen.
Byggeriets entrepren»rer er sikrede i det omfang, hvor bygherren i medf»r af AB
92 er eller ville v{re forpligtet til at tegne og betale brandforsikring.
F{llesvilk}renes pkt. 14, B udg}r og erstattes af:
Forsikringen d{kker ikke skade som direkte eller indirekte er en f»lge af jordsk{lv eller andre naturkatastrofer.
Forsikringen d{kker ikke sikredes erstatningsansvar for formueskade og/eller
skade tilf»jet personer eller ting som skyldes p}virkning af asbest.
Svampe- og insektskadeforsikringen d{kker ikke skader opst}et og udbredt fra
indmurede tr{konstruktioner og sp{rkonstruktioner, der er i direkte kontakt med
brandv{gge i lejlighedsskel, eller som f»lge af vand indtr{ngen mellem skifertaget og brandmure, der skyldes utilstr{kkelig t{tning.
Svampe- og insektskadeforsikringen d{kker ikke skader opst}et i tag rum med
skifertage, der mangler tilstr{kkelig ventilation. Der skal v{re etableret ventilation i skunkrum og tagrum. Ventilationen skal v{re j{vnt fordelt b}de i skunk og
tag rum.
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Det er en betingelse for forsikringens d{kning, at skader for}rsaget af vandindtr{ngen gennem k{ldervindue, at der ved k{ldervindue er en opkant p} minimum 10cm, der skal forhindre, at overfladevand kan tr{nge ned i k{lderen.
Det er noteret, at bebyggelsen er omfattet af en lokalplan, der stiller krav til materialer og byggemetoder, der i dag ikke er g{ngse. Uanset forsikringsvilk}rene
omfatter forsik ingen udgifter til opfyldelse af lokalplanens krav om anvendelse af
materialer og konstruktioner, som blev anvendt ved opf»relsen af husene.
For varmt arbejde g{lder f»lgende:
Ved enhver brand- og eksplosionsskade er der en selvrisiko p} 10 % dog minimum 38.122 kr. og maksimalt 191.786 kr. (indeks 2021 - indeksreguleres). Selvrisikoen vil dog ikke blive gjort g{ldende af Topdanmark, hvis sikrede kan godtg»re:
- at skaden ikke er sket som f»lge af ’varmt arbejde’ p} en af forsikringen
omfattet genstand,
- at skaden ikke skyldes, at sikrede, herunder byggeriets entrepren»rer, ikke
har fulgt Brandteknisk vejledning nr. 10. 1, 2 og 3.
- at skaden skyldes, at en lejer for egen regning eller p} egen foranledning
uden orientering af boligselskabet udf»rer eller f}r udf»rt varmt arbejde.
Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for ovenn{vnte selvrisikobel»b.
I andre skadetilf{lde end ovenfor n{vnt g{lder den selvrisikobestemmelse, der
fremg}r af policen.

10. maj 2021
Side 5

G{ldende vilk}r 6565-02 Ejendomsforsikring for Industri, 6564-02 F{llesvilk}r Industri samt 6565-Till{g November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom, s}fremt
de ikke er fraveget i policen.
Der g{lder en selvrisiko p} 2.982 kr. af enhver skade.
Bel»bet er fastsat for 2021 og indeksreguleres.
Bissengade 3-19, 1773 K»benhavn V
Bissengade 4-20, 1773 K»benhavn V
Carstensgade 1-13 og 17-27, 1720 K»benhavn V
Carstensgade 2-84, 1720 K»benhavn V
Carstensgade 15 F{lleshus, 1720 K»benhavn V
Ernst Meyers Gade 3-19, 1772 K»benhavn V
Ernst Meyers Gade 4-20, 1772 K»benhavn V
Freundsgade 3-19, 1775 K»benhavn V
Freundsgade 4-20, 1775 K»benhavn V
Jerichausgade 3-19, 25-51, 1777 K»benhavn V
Jerichausgade 4-20, 26-48, 1777 K»benhavn V
K~chlersgade 1-59, 1774 K»benhavn V
K~chlersgade 2-22, 1774 K»benhavn V
Lundbyesgade 3-19, 1771 K»benhavn V
Lundbyesgade 4-20, 1771 K»benhavn V
Ny Carlsberg Vej 70-76, 1760 K»benhavn V
Vesterf{lledvej 12-24, 26-32 og 42-54, 1750 K»benhavn V
Matrikel nr. Ikke oplyst
Forsikringen omfatter alt bygningsglas og alt inventarglas p} forsikringsstedet.
Forsikringsstedets samlede etageareal inkl. eventuel k{lder 47.680 m2.
I beboelseslejem}l i afdelingerne.
Ikke tegnet.
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Det er aftalt, at opkr{vning af selvrisiko sker direkte til den enkelte ejer.

