HF VESTERVANG
Roskildes bedste beliggende havekoloni

Forsikring
Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo
Kære medlemmer.
Kolonihaveforbundet i Danmark har forhandlet en favorabel pris på fælles forsikring hos Alm. Brand.
Ordningen forudsætter, at mindst 10 af H/F Vestervangs medlemmer tilmelder sig. Det er et samlet
tilbud, og det er ikke muligt at fravælge enkelte dele.
Det påhviler dog medlemmerne selv at sørge for at kolonihavehuset altid som
Minimum er brandforsikret.
Årlig præmie pr. have i alt: kr. 1140,Den fælles forsikring omfatter:
Brand, el-skade og grundejeransvar (kr. 295,-)
Dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding,
induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for
både hovedhus, andre skure, havestuer o.l. Medlemmer kan ikke forvente at få dækket de m2, der
evt. måtte overskride den maksimale bebyggelsesprocent i haveforeningen. I Vestervang må vi
have max. 70 m2 + 3 m2 legehus + 10 m2 drivhus. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er
ikke selvrisiko i forbindelse med skader. Forsikringen dækker endvidere hus- og grundejeransvar,
altså ansvar for uheld og ulykker (personskade og tingskade) m.v., som sker indenfor de enkelte
havelodder.
Bygningskasko (kr. 590,-)
Dækker skader på bygningen i forbindelse med stormskade (vindstyrke 17,2 m pr. sekund), sky- og
tøbrud, udstrømning af væsker, frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale,
medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning), snetryk (når sneen skrider eller bliver så
tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære), pludselige skader på bygning, tyveri og hærværk. Der er
ingen selvrisiko på forsikringen. Dog er der en selvrisiko på kr. 7.000,- ved hærværksskader, hvor
der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå.
Indboforsikring (kr. 255,-)
Dækningssum op til kr. 150.000,-. Dækker skader på indbo i forbindelse med brandskader,
stormskader, sky- og tøbrudskader, udstrømning af væsker, indbrudstyveri samt hærværk i
forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå (ved tyveri skal der være synligt tegn på indbrud,
dvs. at indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke) samt kortslutning af privat indbo, jf. særlige
betingelser. Der er ingen selvrisiko på forsikringen.
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Se police for Bygningsforsikring (brand, bygningskasko, indbo ):
http://www.kolonihave.dk/images/Filer/forbundsforsikringsordninger/Alm._Brand/Betingelser/ForsikringsbetingelserBr
andIndboBygningskask
o.pdf

Se police for Kortslutning af privat indbo, særlige betingelser :
http://www.kolonihave.dk/images/Filer/forbundsforsikringsordninger/Alm._Brand/Betingelser/ForsikringsbetingelserK
ortslutning.pdf

Pkt. 2.6 om selvrisiko i police for kortslutning, bedes man se bort fra. Dækningen af indbo er indeholdt
bygningsforsikringen, og der er ingen selvrisiko.
Den endelige police sender vi ud, til de tilmeldte medlemmer, når forsikringen er tegnet.
Frivillig ordning
Det er kun de haver, der tilmelder sig den fælles forsikring, som bliver omfattet af den. Ønsker man
ikke at tilmelde sig, beholder man blot sin nuværende forsikring med minimum den lovpligtige
branddækning
Opkrævning
Haveforeningen Vestervang tilmelder de af vore medlemmer, der ønsker at tage imod tilbuddet, til
Kolonihaveforbundet. Kolonihaveforbundet tegner den fælles forsikring hos Alm. Brand og opkræver
den samlede præmie hos Vestervang
Skadesanmeldelse
Hvis uheldet skulle være ude, kan skade anmeldes hos: www.almbrand.dk eller direkte telefon 5766
6260 eller e-mail: skade.erhverv@almbrand.dk
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Tilmelding
Tilmelding til Vestervang Bestyrelses på vedlagte tilmeldingskema inden 1. februar 2020.

Tilmelding
til fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

❑

Ja, tak. Jeg/vi ønsker tilmelding til den fælles forsikring jf. beskrivelse og police.

Havenummer ____________ Dato __________________________________________
Ejer 1 _____________________________________________________________________
Folkeregisteradresse ________________________________________________________
Postnummer og by __________________________________________________________
Underskrift _______________________________________________________________
Ejer 2 _____________________________________________________________________
Folkeregisteradresse ______________________________________________________
Postnummer og by __________________________________________________________
Underskrift _________________________________________________________________
Tilmeldingen afleveres i foreningshusets postkasse eller pr mail. inden 1. februar 2020.
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