“Din virksomhed er noget særligt. Vi tager os tiden til
at lære den at kende. Så ved vi at du har den rigtige
forsikring. Sådan har vi altid gjort det.”

Skoler, institutioner
og foreninger
Skoler/Institutioner

Vi vedForeninger
at jeres bygninger, inventar og medarbejdere har stor værdi for jer. Vi kender også de konsekvenser en skade kan have for jer, hvad end
det drejer sig om bygninger, inventar eller medarbejdere, eller hvis I bliver gjort ansvarlig for skader som elever pådrager sig. Derfor er det
vigtigt at være godt dækket. Så har I økonomisk tryghed og kan få hjælp hurtigt.
Vi tilbyder jer en underforsikringsgaranti på 20 % på en række dækninger uden at det koster mere. Der er tale om underforsikring når
forsikringssummen er mindre end de forsikrede genstandes værdi. Med en underforsikringsgaranti er I sikrede for skader for op til 20 % mere
end værdien af de forsikrede genstande. Husk dog at I altid skal kontakte os ved større ændringer.

Anbefalede forsikringer
Ansvarsforsikring
En erhvervsansvarsforsikring sikrer virksomheden mod erstatningskrav som følge af
skader opstået i forbindelse med arbejdets
udførelse. Det kan for eksempel være hvis
en elev falder og kommer til skade på grund
af vådt gulv.
Produktansvarsforsikringen sikrer det
ansvar institutionen kan pådrage sig for
skade på personer eller ting der skyldes
defekt ved et produkt eller den ydelse der
bliver leveret. For eksempel hvis jeres varer
giver eleverne en madforgiftning forårsaget
af mad lavet i kantinen.

Løsøreforsikring

Bygningsforsikring

Ud over at dække skader som brand
(inklusiv kortslutning), indbrudstyveri,
vandskade og driftstab har institutionen
mulighed for blandt andet at udvide
forsikringen med glas- og kummeforsikring,
edb-forsikring og retshjælp. Vælger du at
tegne edb-forsikring, får du dækning for
databærer (nyanskaffelse af software) og
meromkostninger (indtastning af nye data)
med højst 50.000 kr.

Forsikringen bør laves så den dækker skader
sket ved brand (inklusiv kortslutning), storm,
vandskade med mere. I kan tilvælge yderligere dækninger, for eksempel svampe- og
insektforsikring og husejeransvar.
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Forsikringen dækker institutionens ansatte
hvis de kommer til skade mens de er på
arbejde.

Netbanksforsikring
Forsikringen dækker netbankstyveri med op
til 2 mio. kr.
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