Medlemsforsikringstilbud.
Som medlemmer af Kolonihaveforbundet har vi mulighed for at tegne en fællesforsikring på vores
kolonihavehuse. Det er Din Forsikringsmægler og Alm. Brand Forsikring, der gennem
Kolonihaveforbundet tilbyder denne forsikring.
Medlemsforsikring tegnes igennem foreningens bestyrelse.
Forsikringen dækker:
•
•
•
•
•

Brand
El-skade
Grundejeransvar
Bygningskasko
Indbo (kan fravælges)

Medlemsforsikringen er en samlet pakke, og det er et krav, at minimum 10 medlemmer ønsker
denne forsikring, for at den kan tegnes.
Når der er 10 tilmeldte haver, kan det enkelte medlem løbende tilmelde sig aftalen via sin
foreningsbestyrelse.
Bygningskasko:
➢ stormskade (definition på storm er en vindstyrke 17,2 m. pr. sekund)
➢ Sky- og tøbrud
➢ Udstrømning af væsker
➢ Frostsprængninger (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)
➢ Pludselig skade på bygning
➢ Tyveri og Hærværk
Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko på 7.000 kr. ved
hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå.
Indboforsikring:
Indboforsikring 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 synlige tegn på indbrud.
Dvs. indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke

•

Kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser.

Forsikringen dækker hus op til 40m2
Indbodækningsgrad er op til 75.000kr

Pris pr. år:
Brandforsikring = 245 kr.
Bygningskasko = 500 kr.
I alt

745 kr.

Pris pr. år:
Brandforsikring = 245 kr.
Bygningskasko = 500 kr.
Indboforsikring = 195 kr.
I alt

940 kr.

OBS.
Det er lovpligtigt for alle der har købt hus efter 1. januar 2016 at have en
brandforsikring.
Bestyrelsen appellerer til at alle i foreningen har en brandforsikring.

