Ulykkesforsikring til
bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer er ikke altid omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Derfor er det en god ide at sørge for, at de er dækket af en forsikring, hvis uheldet er ude.

FORSIKRING

Særlige fordele

✓
✓
✓

Spar 50-70 % på den årlige præmie 		
Vi klarer sagsbehandlingen
Hurtig hjælp ved skader

•

Præmie: 474 kr. pr. bestyrelse pr. år.

Danske Vandværker tilbyder forsikringer til foreningens
medlemmer i samarbejde med Tryg og RTM forsikringsmægler.

Kontakt: Lars Henriksen · 4357 5103 · danskevv@rtm.dk

* besparelsen er vurderet på baggrund af sammenlignelige forsikringer i markedet.

TILLÆGS-

TILLÆGSFORSIKRING

Det omfatter ulykkesforsikring
til bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesarbejde er ikke omfattet af den lovpligtige
arbejdsskadeforsikring.

Dækningssummer
•

Invaliditetsdækning:

400.000 kr.

Derfor er det en god ide at sørge, for at de er dækket
af en ulykkesforsikring, hvis uheldet er ude.

•

Dødsfaldsdæking:

200.000 kr.

•

Tandskadedækning:

Efter regning

•

Brilleskader:		

Tilsvarende briller

En ulykkesforsikring kan aldrig gøre en skade god
igen - men den kan være med til at løse de økonomiske
problemer, som en ulykke kan medføre.

Hvornår er der tale om en ulykke?
Der er tale om en ulykke, når en person kommer til
skade ved en pludselig hændelse.
Der skal være en sammenhæng mellem ulykken og
skaden, der sker, for at opnå erstatning.
Forsikringen dækker, hvis der sker en ulykke i forbindelse med bestyrelsesarbejde, som medlemmet er valgt til
at udføre for vandværket, herunder også på rejser og
kurser, som foregår i Danmark.

Udbetaling

Varigt mén fra 5 procent
Invaliditetserstatningen kommer til udbetaling ved et
varigt mén på 5 procent og op. Det kan for eksempel
være efter færdselsuheld eller snubleskader.

Kontakt og rådgivning

RTM Forsikringsmægler er Danske Vandværkers Forsikringsrådgiver. RTM forhandler med Tryg på vegne af
Danske Vandværker alle aftaler og vilkår om skræddersyede forsikringer til vandværker.
Kontakt RTM på mail danskevv@rtm.dk eller
telefon 43 57 51 03.
I policen og forsikringsbetingelser kan du læse mere
om det fuldstændige dækningsomfang, der er gældende i tilfælde af skade.
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