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POLICE
KOLLEKTIV ORDNING - KOLONIHAVEFORBUNDET

Police nr. : 156-08650584-14011-7

Forsikring : Kollektiv ordning omfattende professionelt ansvar 

Forsikringstager : Kolonihaveforbundet

Adresse : Smedeholm 13 C, 2., 2730 Herlev

Virksomhedens CVR-nr. : 16154628

Virksomhedens art : Rammeaftale for kolonihaveforeninger som er medlem af 
Kolonihaveforbundet for Danmark

Sikrede på policen : Vurderings- og ankeudvalg i kolonihaveforeninger tilmeldt ordningen jf. 
oversigt fremsendt af forsikringstager

Dækningssummer pr. kolonihaveforening

Professionelt ansvar : Kr. 250.000,00 pr. skade og 2.000.000 kr. pr. forsikringsår

Selvrisiko : Kr. 10.000,00 pr. skade 

Uanset antallet af kolonihaveforeninger tilmeldt denne ordning udgør HDI 
Danmark maksimale erstatningsforpligtelse dog højst 10.000.000 kr. pr. 
forsikringsår.

Nettopræmie : Vedr. præmie: Kontakt kolonihaveforbundet

Skadesforsikringsafgift : 1,1 % af præmien afregnes i skadesforsikringsafgift til staten i henhold til 
skadesforsikringsafgiftsloven § 2

Almindelige betingelser : Professionelt ansvar MI-11-01

Særlige betingelser : Se nedenfor

Geografisk område : Danmark

Forsikringsperiode : 12 måneder, denne forsikring fornyes automatisk

Ikrafttrædelsesdato : 1. januar 2014

Ændringsdato : 1. januar 2018

Præmieforhøjelse

Forfaldsdato : 1. januar

Betjener : Din Forsikringsmægler ApS / Christian Tornberg

København, 15. oktober 2021

HDI Global Specialty SE, Denmark
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SÆRLIGE BETINGELSER 

SB1 Forsikringstager
Forsikringstager på denne police fungerer alene som rådgiver, og har ingen forpligtigelse overfor HDI 
Danmark i henhold til forsikringsaftaleloven og er ikke sikret på policen.

SB2  Målgruppe 
Alene kolonihaveforeninger der er medlem af Kolonihaveforbundet kan tilmelde sig denne ordning. 
Tilmelding er betinget af, at der ikke er rejst erstatningskrav vedrørende forhold omfattet af eller er 
bekendt med forhold, der antages at kunne medføre erstatningskrav mod nærværende forsikring.

SB3 Præmie
Den årlige præmie pr. kolonihaveforening fremgår af policens forside. Ved tilmelding til ordningen i 
løbet af forsikringsåret, jf. nedenfor i SB4, betales forholdsmæssig præmie.

SB4 Indtegningsprocedure
Indtegning foregår ved indsendelse af en udfyldt, dateret og underskrevet tilmeldelseserklæring. 
Forsikring kan indtegnes per: 1. januar / 1. april / 1. juli / 1. oktober. Dog ikke med tilbagevirkende 
kraft.

SB5   Opsigelse
Hele ordningen kan af såvel Kolonihaveforbundet som af HDI Danmark opsiges med 3 måneders 
varsel til hovedforfald.
Den individuelle dækning kan af såvel kolonihaveforeningen som af HDI Danmark opsiges med 1 
måneders varsel til hovedforfald.

SB8 Indeksregulering
Forsikringspræmien bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar og får virkning fra den første 
forfaldsdag i kalenderåret. 

Indeksreguleringen beregnes på baggrund af lønindekset for den private sektors 2. kvartal fra 
Danmarks Statistik også kaldet ILON2 (erhverv i alt, ikke-sæsonkorrigeret, K2) offentliggøres i 
november måned. Ophører udgivelse af dette indeks, kan HDI Danmark foretage indeksregulering 
efter et andet tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik.

SB23 Bebyggelsesprocent
Forsikringen dækker ikke krav der direkte eller indirekte vedrører overskridelse af den tilladte 
bebyggelsesprocent.

SB24 Brug af beregningssystem
For vurderinger foretaget efter 1. januar 2018 er det en betingelse at der foreligger dokumentation for 
brug af beregningssystem til vurderinger og at der er foretaget besigtigelse af det vurderede af mindst 
to personer.

Såfremt ovenstående ikke kan dokumenteres af sikrede, dækker forsikringen kun krav vedrørende 
sådanne vurderinger, hvis det sikrede kan godtgøre at kravet var indtruffet selvom de beskrevne 
forhold havde været dokumenteret.

SB25 Vurderinger udført af kredsen eller af anden forenings anke og vurderingsudvalg
Såfremt vurderinger i foreningen er udført af kredsen eller af en anden forenings anke og 
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vurderingsudvalg,  er disse medforsikret på foreningens anke- og vurderingsudvalgsdækning.


