Vandværksforsikringer
Forsikringsbegæring
RTM Forsikringsmægler varetager forsikringer for Danske Vandværker,
placeret i TRYG og sørger også for at udsende certifikat, faktura mv.

Forsikringsbegæring
Udfyld venligst alle felter med - Felter med* skal udfyldes

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER

Danske Vandværkers medlemsnr.*
Vandværkets navn*:
CVR. nummer*:
OBS! Det er vandværkets fysiske beliggenhed der skal anføres!

Vandværkets adresse*:
Postnr. & by*:
Matrikel nr.*:
Kontaktperson*:
Telefon/mobil*:
E-mail*:
Hjemmeside*:
Udpumpet mængde m3 sidste år*:
(Udpumpet til egne forbrugere)

Antal forbrugere*: (boligenheder)
Bemærkninger:

Dato

Underskrift:
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Forsikringsbegæring
Kryds af hvilke forsikringer vandværket ønsker at tegne

Forsikringstype

Bemærkning

Vælg

Basispakken
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Disse skal tegnes samlet

Erhvervs- og produktansvarsforsikring
All Risk Erhvervsforsikring

Tillægsforsikring
Udvidet graveskade

Tegnes hvis vandværket selv udfører

Skriv antal ansatte med
gravearbejde og/eller tilsyn

gravearbejde og/eller tilsyn

Udvidet grundejeransvar

Tegnes hvis vandværket har mere
end 5 grunde/matrikler

Retshjælp

Vælg udpumpet mængde
> 100.000 m3
100.000 – 1.000.000 m3
> 1.000.000 m3

Ulykkesforsikring for
bestyrelsesmedlemmer

Dækker hele bestyrelsen under arbejde,
rejser og kurser i vandværkets interesse

Bestyrelsesansvar

Vælg dækningssum pr. år
1. mio

Bestyrelsesansvar og underslæb

2. mio

5. mio

Vælg dækningssum pr. år
1. mio

2. mio

5. mio
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Forsikringsbegæring
Kryds af hvilke forsikringer vandværket ønsker at tegne

Forsikringstype

Bemærkning

Vælg

Tillægsforsikring
Cyberforsikring
Vandværket bekræfter,
at følgende er opfyldt

Up-to-date anti-virus software er installeret på
alle computere.

(alle spørgsmål skal kunne besvares positivt :)
Vælg dækningssum pr. år
0,5. mio

1. mio

2,5. mio

Der er installeret en firewall der beskytter vandværkets netværk eller virker på alle computere.
IT-administrator og brugeradgangsrettigheder er
begrænset til dem der behøver dem.
Der bliver taget backup jævnligt, og forretningskritisk data bliver der taget backup af mindst
én gang om ugen.
Vandværket opbevarer eller behandler maksimalt
30,000 data records på personer (PII-data).

Begæring og opsigelse af vandværkets
eksisterende bilforsikring.

Bilforsikring

Vigtigt: Husk at oplyse samtlige køretøjers registreringsnumre og policenummerer i andre selskaber.

Bilforsikring, Varevogn, med egne varer. Nyværdi under 300.000 kr. / Totalvægt max 3.500 kg.
Køretøjets
Reg. Nr.

Nyværdi

Nuværende
forsikringselskab

Policenummer

Udløbsdato

Bilforsikring, Personbil, personkørsel, Nyværdi under 400.000 kr. / egenvægt max 3.000 kg.
Køretøjets
Reg. Nr.

Nyværdi

Nuværende
forsikringselskab

Policenummer

Udløbsdato
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Bemyndigelse til Danske Vandværker
Udfyld hvilke eksisterende forsikringer vandværket ønsker opsige
(Medsend gerne kopi af opdateret forsikringsoversigt fra nuværende forsikringsselskab)

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER

Danske Vandværkers medlemsnr.*
Vandværkets navn*:
OBS! Det er vandværkets fysiske beliggenhed der skal anføres!

Vandværkets adresse*:
Postnr. & by*:
Matrikel nr.*:
Kontaktperson:
Telefon/mobil:
E-mail:
Type forsikring

Selskab

Policenummer

Udløbsdato

Vigtigt: Vandværket giver hermed RTM Forsikringsmægler og Tryg Forsikring fuldmagt til at
opsige ovenstående forsikringer pr. udløbsdato i de oplyste forsikringsselskaber.

Dato

Underskrift:

5

Bemyndigelse til Danske Vandværker
UDFYLDES AF FORSIKRINGSSELSKABET

Opsigelsen anerkendes pr.:

Police nr.:

Opsigelsen anerkendes pr.:

Police nr.:

Opsigelsen anerkendes pr.:

Police nr.:

Opsigelsen anerkendes pr.:

Police nr.:

Opsigelsen anerkendes pr.:

Police nr.:

Opsigelsen anerkendes pr.:

Police nr.:

Opsigelsen anerkendes pr.:

Police nr.:

Opsigelsen anerkendes pr.:

Police nr.:

Dato

Stempel / Underskrift:
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Tegn vandværksforsikringer og
undgå ubehagelige overraskelser
Basispakken* indeholder

Tillægsforsikringer

•
•
•

Desuden kan I vælge en række tillægsforsikringer, så
vandværket er dækket på stort set alle fronter.

All Risk-forsikring
Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Arbejdsskadeforsikring

•

Bestyrelsesansvar
Beskytter mod erstatningskrav mod de enkelte
bestyrelsesmedlemmers private formuer, hvis de
træffer ansvarspådragende beslutninger.

•

Ulykkesforsikring til bestyrelsesmedlemmer
Ulykkesforsikringen dækker ved ulykker, som et
bestyrelsesmedlem kan komme ud for under udførelse af sit bestyrelsesarbejde for vandværket.

•

Retshjælpsforsikring
Dækker tvister der opstår mellem en leverandør og
vandværket.

•

Udvidet gravedækning
Forsikringen dækker graveskader, og det er er god
ide, at tegne den, hvis I selv udfører, anviser eller
fører tilsyn med gravearbejde.

Forsikringen dækker erstatningskrav fra tredjepart,
hvis Tryg vurderer, at vandværket er juridisk erstatningsansvarlig for skader og ulykker.

•

Entrepriseforsikring
Forsikringen dækker uforudset skader i forbindelse
med ny- eller tilbygning samt ledningsrenovering.

Eksempler på muligt erstatningsansvar:
• Pludselige ledningsbrud, der resulterer i
oversvømmelse og ødelagt indbo hos tredjepart.
• Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og
smerte ifølge erstatningsansvarsloven.

•

Bilforsikring
Vandværkets bilpark kan forsikres med kasko, ansvar og brand. Yderst fordelagtige priser.

•

Transportforsikring
Dækker ved tyveri af værktøj og varer fra vandværkets biler. Dækker ved indbrud og brand i bilen
samt ved færdselsuheld.

•

Cyber forsikring
Dækning ved læk af persondata og tredjemands
oplysninger (f.eks. kundedata) fra vandværkets
netværk.

*Basispakken består af 3 forsikringer, der skal tegnes samlet.

All Risk-forsikring dækker
Vandværkets bygninger og produktionsanlæg samt
varer og inventar.
Forsikringen dækker eksempelvis skader, der opstår
pludseligt og uforudset på grund af:
• Brand
• Storm
• Indbrud
• Lynnedslag
• Vandskader

Erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker

Arbejdsskadeforsikring dækker

Det er lovpligtigt at forsikre medarbejdere mod ulykker
og skader, der sker i arbejdstiden. Forsikringen skal
tegnes, uanset om arbejdet er fast eller kortvarigt og
lønnet eller ulønnet.
For eksempel dækkes:
• Behandling, træning og hjælpemidler, der er
nødvendige efter pludseligt opståede skader og uheld
som følge af fald, løft eller traumatiske oplevelser.
• Erstatning for tab af erhvervsevne og varige men.
• Erstatning for tab af forsørger og godtgørelse
til efterladte.
• Tandskader.

Kontakt og rådgivning
Få rådgivning fra RTM Forsikringsmægler om de
tillægsforsikringer, I har behov for.
Alle Trygs policer er tilgængelige på Danske Vandvær
kers hjemmeside: www.danskevv.dk. Her kan du læse
mere om forsikringsbetingelser og det fuldstændige
dækningsomfang, der er gældende i tilfælde af skade.

