
Forsikringsaftale

Dato: 9. august 2018

Kundenr.: 5480 291

Aftalenr.: 9450 510 031

Side: 1Husejerforeningen Humleby
Jerichausgade 30
1777 K»benhavn V

Forsikringsaftale

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt igennem.

Hvis der er oplysninger, som ikke svarer til det, vi har aftalt, skal I kontakte os hur-
tigst muligt.

Forsikringerne i denne aftale g{lder fra de datoer, som I kan se p} aftalens oversigt.
Det er nu denne aftale, som g{lder for jeres virksomhed, og den afl»ser aftaler, vi
tidligere har sendt til jer.

Vilk}r, der g{lder for jeres forsikringer, kan ses og downloades fra
www.danskeforsikring.dk/vilkaar/erhverv.

I betaler jeres forsikringer den 1. juli.

Vi fornyer aftalen hvert }r i juli m}ned.

Denne aftale g{lder 5 }r og udl»ber den 1. juli 2023.

Vores oplysninger om
jer

L{s aftalen igennem

Se jeres vilk}r p} vo-
res hjemmeside

M}ned, hvor I skal
betale

M}ned, hvor vi fornyer
aftalen

S} lang tid g{lder
aftalen
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Danske Erhverv . Borupvang 4 . 2750 Ballerup
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Aftaleoversigt

Dato: 9. august 2018

Kundenr.: 5480 291

Aftalenr.: 9450 510 031

Side: 2Husejerforeningen Humleby
Jerichausgade 30
1777 K»benhavn V

Aftaleoversigt

Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner.

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser, fra hvilken dato for-
sikringstypen er {ndret.

S}dan l{ser I
oversigten

Forsikringstype, status
og g{ldende dato

Forsikringstype Status G{ldende fra

Arbejdsskade #ndret 01.07.2018

Ansvar

Skade eller tab der er konstateret f»r

01.07.2014 er ikke d{kket.

#ndret 01.07.2018

Vi beder jer v{re opm{rksomme p}, at hver enkelt forsikring, som er n{vnt i den-

ne oversigt, er en selvst{ndig forsikring. L{s mere om betydningen af dette i vilk}-

rene under opsigelse og varsling.
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D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt

Dato: 9. august 2018
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Aftalenr.: 9450 510 031

Versionsnr.: 00001

Side: 3

Husejerforeningen Humleby
Jerichausgade 30
1777 K»benhavn V

Arbejdsskade

Vilk}rsnr. DF20900-2, DF20901-2 og DF20910-2 g{lder for forsikringen.

Forsikringen d{kker de ansatte for arbejdsulykker i henhold til lov om arbejdsskade-
sikring.

Der g{lder ingen selvrisiko.

Summer er fastsat i 2018 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Der er ikke oprettet Sundhedssikring i Danske Forsikring, og vi giver derfor ikke rabat
p} arbejdsskadeforsikringen.

Jeres virksomhed benytter ikke arbejdsledelsessystem til overv}gning og forbedring
af virksomhedens arbejdsmilj», og vi giver derfor ikke rabat p} arbejdsskadeforsikrin-
gen.

Vilk}r

Omfang

Oplysninger om
ansatte

Hovedbesk{ftigelse Hel}r Timer K»n og alder

Ejerforeninger 0,25 0 M{nd 35-45 }r

@vrige

Kontor 0,00 0

Konsulent/repr{sentant/s{lger 0,00 0

Reng»ring 0,00 0

Chauff»r 0,00 0

I alt 0,25 0

D{kning S}dan er de ansatte d{kket

Lovpligtig arbejdsulykke Ja

Operation Ja

Summer for operation Den h»jeste udbetaling pr. arbejdsulykke udg»r 621.217 kr.

Den h»jeste udbetaling for den enkelte skadelidte udg»r i alt 1.242.433 kr.

Selvrisiko

Indeksregulering af
summer

Sundhedssikring

Arbejdsledelsessy-
stem

Telefon 44 74 72 35 . www.danskeforsikring.dk . E-mail: da-erhvervÅdanskeforsikring.dk
Danske Erhverv . Borupvang 4 . 2750 Ballerup

Danske Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 CUF BIZZA002B



D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt

Dato: 9. august 2018

Kundenr.: 5480 291

Aftalenr.: 9450 510 031

Versionsnr.: 00001

Side: 4

Husejerforeningen Humleby
Jerichausgade 30
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Ansvar

Vilk}rsnr. DF20900-2, DF20903-2 og DF20910-2 g{lder for forsikringen.

Husejerforeningen Humleby, Jerichausgade 30, 1777 K»benhavn V

Husejerforeningen Humleby, herunder vicev{rtarbejde.
Ejerforening.

Erhvervsansvar: Europa
Produktansvar: Europa

For oplysninger om ansatte, se afsnittet under Arbejdsskadeforsikring.

Vilk}r

Sikrede

Virksomhedens
aktiviteter

D{kningsomr}de

Oplysninger om
ansatte

Oplysninger om
oms{tning

Aktivitet

Ejerforeninger

Oplysninger om oms{tning

I Europa 500.000 kr.

Risikooplysninger

Antal boligenheder 50,00 stk

D{kninger og
d{kningssummer

S}dan er I d{kket D{kningssum pr. }r

H»jeste samlede erstatningsudbetaling 10.000.000 kr.

Heraf dog h»jst

Erhvervsansvar 10.000.000 kr.

Forurening (fra forsikringsstedet) 2.000.000 kr.

Produktansvar 10.000.000 kr.

Ingrediens- og / eller komponentskade 2.000.000 kr.

Ingrediens- og / eller komponentskade og tab Nej

Behandling og bearbejdning (produktansvar) 1.000.000 kr.

Erhvervs- og produktansvar

Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar) 1.000.000 kr.

Bestyrelsesansvar for andelsbolig-/ejerlejlighedsforening 2.000.000 kr.
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Erhvervsansvar
Der g{lder en selvrisiko p} 5.716 kr. af enhver tingskade, dog g{lder der for Forure-
ning (fra forsikringsstedet) en selvrisiko p} 11.432 kr. af enhver tingskade

Produktansvar
Der g{lder en selvrisiko p} 10 % af enhver forsikringsbegivenhed, dog mindst 5.000
kr. Selvrisikoen kan for skader eller tab inden for et forsikrings}r ikke overstige
25.000 kr.

Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar)
Der g{lder en selvrisiko p} 5.716 kr. af enhver tingskade.

Bestyrelsesansvar for andelsbolig-/ejerlejlighedsforening
Der g{lder en selvrisiko p} 5.716 kr. af enhver tingskade.

Retshj{lp (andelsbolig- og ejerlejlighedsforening)
Der g{lder en selvrisiko p} 11.432 kr. af enhver skade.

Udvidet ansvar for beboelsesejendom
Se vilk}r.

Selvrisikobel»b er fastsat i 2018 og bliver indeksreguleret hvert }r. For Produktansvar
bliver selvrisikobel»b dog ikke indeksreguleret.

Summer bliver ikke indeksreguleret.

For virksomheden g{lder f»lgende:

Varmt arbejde
Den anf»rte selvrisiko ved brand- og eksplosionsskade vil kun blive gjort g{ldende,
hvis skaden skyldes, at kravene til udf»relse af 'varmt arbejde' som defineret i DBI
vejledning nr. 10 ikke er overholdt.

Det er sikrede, der skal godtg»re, at kravene til 'varmt arbejde' er overholdt.

Ved enhver brand- og eksplosionsskade g{lder en selvrisiko p} 10 %, dog mindst
10.000 kr. og h»jst 100.000 kr.

Retshj{lp (andelsbolig- og ejerlejlighedsforening) 2.000.000 kr.

Antal boligenheder 50 stk.

Udvidet ansvar for beboelsesejendom Ja

Selvrisiko

Indeksregulering af
summer

S{rlige vilk}r

Telefon 44 74 72 35 . www.danskeforsikring.dk . E-mail: da-erhvervÅdanskeforsikring.dk
Danske Erhverv . Borupvang 4 . 2750 Ballerup

Danske Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 CUF BIZZA002B



D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt

Dato: 9. august 2018

Kundenr.: 5480 291

Aftalenr.: 9450 510 031

Versionsnr.: 00001

Side: 6

Det for forsikringen i »vrigt g{ldende maksimale selvrisikobel»b pr. forsikrings}r,
g{lder ikke for brand- og eksplosionsskader.

Konstruktioner
Forsikringen d{kker kun sikredes erstatningsansvar for fejl i tegninger, anvisninger
eller beregninger til konstruktioner, s}fremt de er foretaget af en person med den for-
n»dne faglige baggrund.

Jordarbejde
Uanset punkt 20220.50 og punkt 20320.70 i vilk}rene d{kker forsikringen ansvar for
skade for}rsaget ved sikredes udf»relse af jordarbejde, herfra er dog undtaget ned-
ramning og optr{kning af spunsv{gge eller andet, nedbrydningsarbejder, grund-
vandss{nkninger og andre grundvandsreguleringer.

For d{kning i henhold til ovenst}ende bestemmelse g{lder f»lgende betingelser,
som alle skal v{re opfyldt og dokumenteret af sikrede:
1. F»r udf»relse af ethvert jordarbejde skal sikrede udpege en person med ansvar

for at indhente ajourf»rt kortmateriale eller tegninger hos myndigheder og led-
ningsejere om placering af underjordiske kabler, ledninger og kloakker i det om-
r}de, hvor arbejdet skal udf»res.

2. Materialet skal v{re forsynet med stempel eller p}tegning, som viser, hvem der
er udsteder og dato for udstedelse.

3. Materialet skal v{re tilg{ngeligt p} arbejdsstedet.

4. Hvis jordarbejdet kun m} udf»res efter forudg}ende tilladelse fra vedkommende
myndigheder og/eller ledningsejere, skal s}dan tilladelse indhentes.

Kontraktansvar
Forsikringen er, inden for de gr{nser som vilk}rene i »vrigt fasts{tter, og uden at
forsikringssummerne forh»jes, udvidet til at d{kke det erstatningsansvar, som de sik-
rede m}tte kunne p}l{gges for skade p} personer eller ting forvoldt af de sikredes
underentrepren»rer under udf»relsen af de sikredes entrepriser.

Det er en betingelse, at sikrede p} tidspunktet for arbejdets udf»relse har sikret sig,
at underentrepren»rerne har tegnet og betalt erhvervsansvars- og produktansvarsfor-
sikring i det omfang, at n{rv{rende forsikring er udvidet med dette. Forsikringssum-
men skal v{re mindst 10 mio. kr. pr. forsikrings}r, og selvrisiko m} ikke overstige
25.000 kr. pr. skade.

Ved d{kning af ansvar i medf»r af foranst}ende bestemmelser har Danske Forsikring
regres over for den ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, og de sikrede er
forpligtet til vederlagsfrit at medvirke ved Danske Forsikrings inddrivelse af regres-
kravet. Det er en foruds{tning for d{kning i henhold til n{rv{rende bestemmelse, at
de sikrede ikke har fraskrevet sig regres over for underentrepren»rer.
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Ved d{kning af ansvar efter ovenst}ende sidestilles underentrepren»rer med sikre-
de/forsikringstageren jf. punkt 20800 i vilk}rene.

Bel»bene bliver ikke indeksreguleret.

Retroaktiv dato
Skade eller tab konstateret f»r den i aftaleoversigten anf»rte retroaktiv dato er ikke
d{kket.

I det tilf{lde at en skade eller et tab er konstateret f»r datoen for en {ndring af for-
sikringen, d{kker forsikringen kun, hvis der tillige var d{kning p} den forsikring, der
var g{ldende p} dette tidspunkt.

Ingrediens- og komponentskaded{kning
Punkt 20340 i vilk}r for ansvarsforsikring g{lder ikke. Forsikringen d{kker alene sik-
redes ansvar for skade p} ting, herunder bygninger,

20340.10 som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er
opblandet eller indarbejdet i, sammenf»jet med, benyttet til
emballering af eller p} anden m}de forbundet med,

20340.20 som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet
til oparbejdelse af eller foder for,

20340.30 som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling,
bearbejdning eller anden form for behandling af.

D{kningen er begr{nset til sikredes ansvar for den direkte skade, der er forbundet
med, at en fremstillet eller bearbejdet ting - p} grund af sikredes produkt eller ydelse
- m} kasseres, repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre
v{rd.

D{kning ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings v{rdiforringelse, de
yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgif-
ten.

Andre omkostninger og tab, herunder som f»lge af udsendelse af personel, hjemkal-
delse, opsporing, unders»gelse eller transport af den fremstillede eller bearbejdede
ting eller udsendelse af meddelelser vedr»rende denne, d{kkes ikke.

S{rlig aftale:
Hus- og grundejeransvar:
Forsikringen d{kker sikredes ansvar i egenskab
af ejer eller lejer af bygninger og grunder, der ikke
benyttes til virksomhedens drift.
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S{rlig aftale:
Beboerarbejde:
Forsikringen er udvidet til at d{kke ansvar for skade
forvoldt af beboere/lejere under udf»relse af arbejde
for sikrede.

Kraner og lifte:
Forsikringen omfatter sikredes brug af kraner og lif-
te, herfra dog undtaget skade p} byrden.

Produktinformation
Forsikringen d{kker ikke ansvar for skade eller tab, som skyldes manglende opfyldel-
se af myndighedernes til enhver tid stillede krav og forskrifter herunder, men ikke be-
gr{nset til, afpr»vning, erkl{ringer, produktinformation, anvendelsesdeklaration,
brugsanvisning og m{rkning.
Ved eksport skal tilsvarende krav i forhold til importlandets regler v{re opfyldt.
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