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Vestegnens Boligadministration ApS
Darup Mosevej 3

4000 Roskilde

4642 3070 Mail torben@veba.dk

35047255

lkrafürædelse ü-A1-2017

Hovedforfald 1. januar

Aktivitet Fremmede ejendomme

Omsætning Kr. 1.638.100

Retroaktiv dato

Tidligereforcikring HDI

Dækningsomfang

Dækningssum

Selvrisiko

08650900-14008

- Ansvar inkl. underslæb: Ja
- Byggesagsadministration: Ja

Kr. 2.500.000 heraf underslæb max kr. 2.500.000

Kr.25.000

1 3-06 Ejendomsadministratorer
KR-1 4-06 Kriminalitetsforsikri ng
ANM-09-01 Ansvars- og garantiforsikring

Præmie ialt 13.249 kr

Skadeforsikringafgift udgør herudover

Heraf vederlag til Willis

113 kr.

1.807 kr

Forsikringsdækning etableres i henhold til ovenstående oplysninger.
Masterpolice 156-08651471-14030 i HDI Danmark

udgør det juridiske grundlag for aftalen og forsikringsdækning gives i overensstemmelse hermed

Rasmus Jø , HDI Danmark

Ejendomsforeningen Danmark - Kundenr. 221 52452
Udarbejdet november 2016 af
Camilla K¡ss Bache, @ Willis Towers Watson

WillisTowers Watson hl rlr l¡l
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Særlige betingelser

SSBl - Retroaktiv dato
Denne forsikring dækker erstatningskrav, der rejses iforsikringstiden, når det uagtsomme eller påståede uagtsomme
forhold er udvist iforsikringstiden, jf. almindelige betingelser pkt. 6.0.

Forsikringen er dog udvidet til at dække ansvarspådragende handlinger eller undladelser udvist før forsikringens
ikrafttræden, når krav om erstatning rejses efter forsikringens ikrafttræden, idet det dog er en forudsætning, at det
uagtsomme forhold var omfattet af en ansvarsforsikring, på det tidspunkt, handlingen eller undladelsen blev udvist.
Såfremt dette er tilfældet, dækker nærværende forsikring inden de for nærværende forsikring gældende betingelser -
herunder dækningssum og selvrisiko - sådanne krav, dog alene i det omfang, der under den på det tidspunkt, hvor
det uagtsomme forhold blev udvist, etablerede forsikring tillige dækkede forholdet, under hensyn til den tidligere
forsikring betingelser - herunder dækningssum og selvrisiko.

Forsikringen dækker i intet tilfælde krav om erstatning, når sikrede på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden havde
eller burde have kendskab til kravet eller til forhold, der med rimelig sandsynlighed måtte antages at ville medføre et
erstatningskrav.

SSB3 - Kriminalitetsforsikring
Denne forsikring er udvidet til - indenfor en dækningssum på kr. 2.500.000 i alt pr. år, hvilken dækningssum ikke er
en del af den for policen gældende generelle dækningssum - jf. ovenfor, at dække sikredes formuetab som følge af
kriminelle handlinger eller undladelser udvist af de hos sikredes ansatte personer.

For denne udvidelse gælder alene almindelige betingelser KR-14-06.

Selvrisikoen udgør den for policen i øvrigt gældende selvrisiko pr. skade, dog 10.000 pr. krav for netbank indbrud

Uanset de almindelige forsikringsbetingelser KR-14-06 er denne forsikring udvidet til at dække ethvert formuetab, som
sikrede klienter måüe lide som følge af ansattes og alle indehaveres uredelig omgang med tredjemands midler
(uanset om forholdet må betegnes som underslæb, svig, bedrageri eller på anden kriminel måde).

Herudover er denne forsikringsdækning udvidet til at omfatte 3. mands uautoriserede adgang til de af
forsikringstagers klienters konti i danske pengeinstitutter, som forsikringstager har adgang til.

Det er en forudsætning for denne udvidelse, at den uautoriserede adgang foregår via forsikringstagers
computersystem, og at der er installeret en internet-sikkerhedspakke, herunder firewall og antivirusprogram, der
automatisk opdateres i sikredes computersystem. Anti-virus programmer samt firewalls har typisk en

opdateringsfunktion, som IKKE må slås fra.

Forsikringen dækker ikke:
- fejl begået af bankens ansatte, herunder ved medvirken eller
- brist i bankens sikkerhedsprocedurer
- hvis klienten selv har købt forsikringsdækning andetsteds

Ejendomsforeningen Danmark - Kundenr. 221 52452
Udarbejdet november 20'16 af
Camilla Kiss Bache, O Willis Towers Watson

WillisTowerswatson l.l rFl.l
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Særlige betingelser - fo¡tsat

SS85 - Facility management
Denne police er udvidet til at dække sikredes ansvar for facility management. Det præciseres, at nærværende police
alene omfatter sikredes ansvar for rådgivning og bistand (ansvar for ikke materielle ydelser), hvorimod policen ikke
omfatter ansvar for præstation af ffsiske ydelser eller fremstilling/leverance af produkter.

Såfremt sikrede bliver erstatningsansvarlig - herunder hæfter som arbejdsgiver - for genstandes undergang eller for
skade på genstande, som skyldes sikredes eller sikrede personales fejl eller mangler vedrørende varetagelsen af en
aftalt facility management ydelse, dækker forsikringen dette ansvar, uanset om sikrede eller sikredes personale måtte
have haft genstanden i sín varetægt.

Det er en forudsætning, at sikredes ydelse ikke har haft til formål at behandle eller bearbejde den genstand, der er
gået under eller som er skadet.

Dækningen omfatter ikke ansvar for genstande under transport eller ansvar for skade på entreprise

Dækningen omfatter ej heller uden særlig aftale herom sikredes ansvar for drift af edb-systemer, behandling af data
eller andre lT-ydelser.

Opmærksomheden henledes på, at forsikringen ikke dækker sikrede forpligtelse til at præstere en ydelse der er i

overensstemmelse med sikredes kontraktuelle forpligtelser, men alene det erstatningsansvar, der kan udspringe
heraf.

Dækningen sker på de i øvrigt for forsikringen gældende betingelser - herunder indenfor dækningssummen på
policen og med de på policen angivne selvrisiko.

SS86 - Teknisk rådgivning og bestand
Såfremt sikrede har ansat arkitekter, ingeniører eller bygningskonstruktører, der er uddannet på en for disse
stillingsbetegnelser offentligt anerkendt uddannelsesinstitution (f.eks. Den kgl. dansk Arkitektskolen, DTU, tekniske
skoler til uddannelse af bygningskonstruktører), er forsikringen udvidet til tillige at dække sikredes ansvar for teknisk
rådgivning og bistand udført af disse.

SSBT - Reguleringsforsikring
Præmien på nærværende forsikring er en reguleringspræmie som beregnes på baggrund af virksomhedens årlige
omsætning. Præmien beregnes efter den til enhver tid gældende tarif der er aftalt mellem HDI Danmark og
Ejendomsforeningen Danmark

SSBS - Opsigelsesvarsel
Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 15, er der aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder til hovedforfald

Ejendomsforeningen Danmark - Kundenr. 221 52452
Udarbejdet november 2016 af
Camilla K¡ss Bache, @ Willis Towers Watson

WillisTowers Watson l.l rlr l.l
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Særlige beti ngelser - fo¡tsat

SS850 - Tinglysning
Denne forsikring er udvidet med autoriserede anmeldere (tinglysning) hvad angår

- Tinglysning/aflysning af ejerpantebreve og pantstiftende skøder i forbindelse med køblsalg af ejerlejligheder
- Tinglysning/aflysning af vedtægter i ejerforeninger
- Tinglysning/aflysning af skadesløsbreve
- Tinglysning/aflysning af vedtægter omfatter også tinglysning/aflysning af pantstiftende vedtægter
- Tin glysning/afl ysning af deklarationer (servitutter).

Forsikringen dækker med en maksimal hovedstol på kr. 1.000.000 og med den lovpligtige dækningssum på kr
2.000.000 pr. skade pr. år.

Selvrisikoen udgør den for policen i øvrigt gældende selvrisiko pr. skade

For denne udvidelse gælder alene de almindelige betingelser ANM-09-01

Der opkræves ikke merpræmie for denne udvidelse.

SS84 - Byggesagsadministration - herunder byfornyelsessager
Denne forsikring er udvidet til at dække sikredes ansvar for byggesagsadministration - herunder rådgivning og
bistand i forbindelse med byfornyelsessager, for hvilken dækning denne forsikrings almindelige og særlige betingelser
i øvrigt gælder - herunder dækningssum og selvrisiko.

Ejendomsforen ingen Danmark - Kundenr. 221 52452
Udarbejdet november 2016 af
Camilla Kiss Bache, O W¡llis Towers Watson

WillisTowersWatson hl rlr l. I


