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POLICE 
KOLLEKTIV ORDNING - KOLONIHAVEFORBUNDET 

Police nr. : 176-08650584-14022-3 

Forsikring : Kollektiv ordning omfattende retshjælp 

Forsikringstager : Kolonihaveforbundet 

Adresse : Smedeholm 13 C, 2., 2730 Herlev 

Virksomhedens CVR-nr. : 1615 4628 

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

Sikrede på policen  : Kolonihaveforeninger tilmeldt ordningen jf. oversigt fremsendt af 
forsikringstager 

Dækningssummer pr. kolonihaveforening 

Retshjælp  Kr. 100.000,00 pr. skade i alt pr. forsikringsår 

Selvrisiko  Kr.   10.000,00 pr. skade 

Nettopræmie : Kontakt Kolonihaveforbundet 

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

Samlet dækningssum  Uanset antallet af kolonihaveforeninger tilmeldt denne ordning udgør 
HDI Danmarks maksimale erstatningsforpligtelse højst 5.000.000 kr. 
pr. forsikringsår. 

Almindelige betingelser : 13-06 Retshjælpsforsikring 

Særlige betingelser : Se nedenfor 

Geografisk område : Europa 

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. december 2017 

HDI Danmark 
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SÆRLIGE BETINGELSER  

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

 
SB2   Målgruppe  

Alene kolonihaveforeninger der er medlem af Kolonihaveforbundet og som har tilmeldt sig 
den kollektive ordning vedr. bestyrelsesansvar og erhvervsansvar etableret på 176-
08650584-14033 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. 
 
Ved opsigelse af kollektiv ordning etableret på 176-08650584-14033 opsiges, betragtes 
nærværende forsikring også som opsagt og udgår på samme tidspunkt som 176-08650584-
14033. 

 
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 Retshjælp 

Nærværende forsikring er udvidet til at omfatte retshjælp. 
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For udvidelsen gælder forsikringsbetingelserne ”13-06 Retshjælpsforsikring”.  
 
Forsikringssummen er begrænset til kr. 100.000 pr. kolonihaveforening og udgør, som de 
øvrige undersummer, en del af den samlede dækningssum anført i policen 
 
Omkostninger til salær mv. til advokat eller anden rådgivning, er dog maksimeret kr. 1.500 
ekskl. moms pr. time. Selvrisiko udgør kr. 10.000 pr. skade. 
 
Såfremt en skade eller et tab er omfattet af såvel nærværende forsikring så vel som på 
anden forsikring i HDI Danmark omfattende retshjælp eller tilknyttede 
udvidelser/tillægsdækninger i øvrigt, skal retshjælpsdækning alene ydes i henhold 
nærværende police, og dækning kan ikke tillige ydes i henhold til anden forsikring, uanset 
om forsikringssummen for nærværende dækning er opbrugt. 

 
SB24 Retshjælp – forsikringens omfang 

Afsnittet ’Forsikringens omfang’ i betingelserne for retshjælp (13-06) udgår og erstattes af 
følgende: 
 
Forsikringens omfang 
1. Forsikringen dækker rimelige sagsomkostninger til tvister, der opstår som følge af 
sikredes udøvelse af foreningsvirksomheden som er defineret i policen, og som efter deres 
art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens eller tilsvarende udenlandsk 
lovgivning om civile sager, eller tvister som efter parternes aftale i stedet behandles ved 
voldgift, herunder men ikke begrænset til sager om udlejning af havelodder og ophævelse af 
lejemål som følge af misligholdelse. 

 
Ved tvister forstås aktuelle og konkrete konflikter som med rimelighed kan danne grundlag 
for et civilretligt søgsmål. 

 
  
 


