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Policenr. 053930976

I har fået nye forsikringer - TotalErhverv

Her får I jeres police med den nye forsikring. Vi håber, den lever op til jeres forventninger.

Tjek policen
Det er vigtigt, at I får de forsikringer og dækninger, I har ønsket. Derfor beder vi jer læse policen
grundigt igennem og tjekke, at alle oplysninger er korrekte, og at forsikringerne opfylder jeres ønsker
og behov.

Vilkår for forsikringerne
I forsikringsvilkårene på kfforsikring.dk kan I læse mere om, hvordan de enkelte forsikringer dækker.

Om betaling
Kører betalingerne over Betalingsservice, vil betalingen fremgå af betalingsoversigten for den
pågældende måned. Ellers vil I modtage et indbetalingskort fra os. Vi anbefaler vores kunder at bruge
Betalingsservice.

Ud over prisen for forsikringen opkræver vi afgifter og gebyrer, som I kan læse mere om på
kfforsikring.dk.

I er velkommen til at kontakte os
Har I spørgsmål til policen eller jeres forsikringer, er I altid velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen
Købstædernes Forsikring
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Police

Policenummer 053930976

Kundenummer 1726676

Forsikringstager Ejerlejlighedsforeningen Vestre Strand 2 - 4874 Gedser
C/O Kasserer Anne Marie Sejer
Viemosevej 84
2610 Rødovre

Forsikringsvilkår De gældende forsikringsvilkår fremgår under de enkelte forsikringstyper.
Forsikringsvilkår og evt. andre bilag kan også findes på vor hjemmeside,
www.kfforsikring.dk

Hovedforfald 1. januar

Tegningsperiode 3 år fra den 1. januar 2021

Betaling sker Helårligt

Virksomhed Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Omfatter Løsøreforsikring

Forsikringerne er specificeret på de følgende sider. Her kan du blandt andet se,
hvornår den enkelte forsikring gælder fra, og hvilke dækninger den omfatter.

Omfatter ikke* Bygningsforsikring
Cyberforsikring
Driftstabsforsikring
Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
Netbankforsikring
Retshjælpsforsikring
Direktions og bestyrelsesansvar
Medarbejderkriminalitetsforsikring
Maskinkaskoforsikring
Forhandler- og værkstedsforsikring
Udstillingsforsikring
Byggepladsforsikring
Transportforsikring
Sygedriftstabsforsikring
Årsentrepriseforsikring
Speciel forsikring

*Vær opmærksom på at ikke alle forsikringer er relevante for alle erhverv.

Du betjenes af Danske Forsikringsmæglere Erhverv ApS, tlf. 51339163, mail: post@dkfm.dk

TotalErhverv
30. november 2020

http://www.kfforsikring.dk
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Gælder fra den 1. januar 2021

Præmie 23.846 kr. (2021)

Forsikringsvilkår TE-LØS-01

Forsikringssted Gedser Feriepark 1-58, 4874 Gedser

Virksomhed Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Sikringsniveau Derudover gælder nyeste Varegruppe- og sikringsniveauskema, som findes på
vores hjemmeside; erhverv.kfforsikring.dk/totalerhverv. De mulige maksimale
erstatningsbeløb i kroner efter indbrudstyverier og de tilhørende
sikringsniveauer fremgår af dette skema.

Momsregistrering Ingen moms

Forsikringen dækker
Forsikringssum Selvrisiko*

Brandforsikring 8.104.000 kr. 4.663 kr.
Elskadeforsikring 8.104.000 kr. 4.663 kr.
Tyveri og hærværk 8.104.000 kr. 4.663 kr.
Anden skade 8.104.000 kr. 4.663 kr.

- ved brand eller røveri/overfald max. 75.000 kr.
- under transport dog max. 15.000 kr.
Ved indbrudstyverier max.
- Kontanter o.l. i alm. gemme 5.000 kr.
- I pengeskab 45.000 kr.

Andre dækningssummer Reetablering af mistede data på databærende medier max. 50% af løsøresummen
og max. 1.000.000 kr. i alt.
Kunstgenstande 50.000 kr. per genstand, max. 250.000 kr.
Omstilling af låse 20.000 kr.

Erhvervsløsøreforsikring

Dækning af penge og pengerepræsentativer:

*Vedrører en dækningsberettiget skade flere dækningstyper under disse forsikringsvilkår, trækkes
selvrisikoen kun én gang.
** Bemærk at løsøre under åben himmel ikke er omfattet af tyveri -og hærværksdækningen.

http://erhverv.kfforsikring.dk/totalerhverv
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Særlige vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Løsøre Løsøre
Løsøret fordeler sig i feriehusene nævnt under ejendomsforsikringen.

Gælder for Gedser Feriepark 1, 4874 Gedser


