
Forsikringsaftale

Dato: 9. februar 2021

CVR-nr.: 40075097

Kundenr.: 7304 73D

Aftalenr.: 9534 433 091

Side: 1

Als Udlejning Ivs
Sebbelundvej 2
Egen
6430 Nordborg

Forsikringsaftale

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er udlejning og leasing af varer
til fritid og sport.

Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt igennem.

Hvis der er oplysninger, som ikke svarer til det, vi har aftalt, skal I kontakte os hur-
tigst muligt.

Forsikringerne i denne aftale g{lder fra de datoer, som I kan se p} aftalens oversigt.
Det er nu denne aftale, som g{lder for jeres virksomhed, og den afl»ser aftaler, vi
tidligere har sendt til jer.

Vilk}r, der g{lder for jeres forsikringer, kan ses og downloades fra
www.topdanmark.dk/erhverv/vilkaar.

I betaler jeres forsikringer den 1. januar.

Vi fornyer aftalen hvert }r i januar m}ned.

Denne aftale g{lder 3 }r og udl»ber den 1. januar 2022.

Virksomheden har inden aftalens oprettelse oplyst, at den ikke har f}et afslag p} for-
sikringer og ikke har f}et opsagt forsikringer.
Virksomheden har ogs} oplyst, at der ikke har v{ret skader p} virksomhedens er-
hvervsforsikringer indenfor de seneste 3 }r.
Er oplysningerne ikke korrekte, kan virksomheden risikere at miste retten til erstat-
ning helt eller delvist.

Vores oplysninger om
jer

L{s aftalen igennem

Se jeres vilk}r p} vo-
res hjemmeside

M}ned, hvor I skal
betale

M}ned, hvor vi fornyer
aftalen

S} lang tid g{lder
aftalen

Virksomhedens
oplysninger om
tidligere forsikringer
er v{sentlige

Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
Erhverv Salg og Service . Boesk{rvej 11A . 7100 Vejle

Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 BIZZA002B



Aftaleoversigt

Dato: 9. februar 2021

CVR-nr.: 40075097

Kundenr.: 7304 73D

Aftalenr.: 9534 433 091

Side: 2

Als Udlejning Ivs
Sebbelundvej 2
Egen
6430 Nordborg

Aftaleoversigt

Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner.

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser, fra hvilken dato for-
sikringstypen er {ndret.

Den midterste kolonne viser, om forsikringen er {ndret eller u{ndret.

S}dan l{ser I
oversigten

Forsikringstype, status
og g{ldende dato

Forsikringstype Status G{ldende fra

Arbejdsskade U{ndret 01.01.2021

Ansvar U{ndret 01.01.2021

Erhvervsl»s»re - Indland

Sebbelundvej 2

Egen

6430 Nordborg

#ndret 01.02.2021

Transport #ndret 01.02.2021

Vi beder jer v{re opm{rksomme p}, at hver enkelt forsikring, som er n{vnt i den-

ne oversigt, er en selvst{ndig forsikring. L{s mere om betydningen af dette i vilk}-

rene under opsigelse og varsling.

Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
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D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt

Dato: 9. februar 2021

CVR-nr.: 40075097

Kundenr.: 7304 73D

Aftalenr.: 9534 433 091

Versionsnr.: 00001

Side: 3

Als Udlejning Ivs
Sebbelundvej 2
Egen
6430 Nordborg

Arbejdsskade

Vilk}rsnr. 9900-1, 9901-1 og 9910-1 g{lder for forsikringen.

Forsikringen d{kker de ansatte for arbejdsulykker i henhold til lov om arbejdsskade-
sikring.

Der g{lder ingen selvrisiko.

Summer er fastsat i 2021 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Der er ikke oprettet Sundhedssikring i Topdanmark, og vi giver derfor ikke rabat p}
arbejdsskadeforsikringen.

Jeres virksomhed benytter ikke arbejdsledelsessystem til overv}gning og forbedring
af virksomhedens arbejdsmilj», og vi giver derfor ikke rabat p} arbejdsskadeforsikrin-
gen.

Vilk}r

Omfang

Oplysninger om
ansatte

Hovedbesk{ftigelse Hel}r Timer K»n og alder

Udlejning og leasing af varer til fritid

og sport

0,00 1.050 M{nd under 35 }r

0,00 525 M{nd 35-45 }r

0,00 525 M{nd over 45 }r

@vrige

Kontor 0,00 0

Konsulent/repr{sentant/s{lger 0,00 0

Reng»ring 0,00 0

Chauff»r 0,00 0

I alt 0,00 2.100

D{kning S}dan er de ansatte d{kket

Lovpligtig arbejdsulykke Ja

Operation Ja

Summer for operation Den h»jeste udbetaling pr. arbejdsulykke udg»r 661.177 kr.

Den h»jeste udbetaling for den enkelte skadelidte udg»r i alt 1.322.353 kr.

Selvrisiko

Indeksregulering af
summer

Sundhedssikring

Arbejdsledelsessy-
stem

Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
Erhverv Salg og Service . Boesk{rvej 11A . 7100 Vejle

Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 BIZZA002B



D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt

Dato: 9. februar 2021

CVR-nr.: 40075097

Kundenr.: 7304 73D

Aftalenr.: 9534 433 091

Versionsnr.: 00001

Side: 4

Als Udlejning Ivs
Sebbelundvej 2
Egen
6430 Nordborg

Ansvar

Vilk}rsnr. 9900-1, 9903-1 og 9910-1 g{lder for forsikringen.

Als Udlejning Ivs, Sebbelundvej 2, Egen, 6430 Nordborg

Udlejning og leasing af hoppeborge- og trampoliner.

Erhvervsansvar: Europa
Produktansvar: Europa

For oplysninger om ansatte, se afsnittet under Arbejdsskadeforsikring.

Erhvervsansvar
Der g{lder en selvrisiko p} 6.083 kr. af enhver tingskade, dog g{lder der for Forure-
ning (fra forsikringsstedet) en selvrisiko p} 12.167 kr. af enhver tingskade

Vilk}r

Sikrede

Virksomhedens
aktiviteter

D{kningsomr}de

Oplysninger om
ansatte

Oplysninger om
oms{tning

Aktivitet

Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

Oplysninger om oms{tning

I Europa 400.000 kr.

D{kninger og
d{kningssummer

S}dan er I d{kket D{kningssum pr. }r

H»jeste samlede erstatningsudbetaling 10.000.000 kr.

Heraf dog h»jst

Erhvervsansvar 10.000.000 kr.

Forurening (fra forsikringsstedet) 2.000.000 kr.

Produktansvar 10.000.000 kr.

Ingrediens- og / eller komponentskade Nej

Ingrediens- og / eller komponentskade og tab 2.000.000 kr.

Behandling og bearbejdning (produktansvar) 2.000.000 kr.

Erhvervs- og produktansvar

Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar) 2.000.000 kr.

Retshj{lp (erhverv) 500.000 kr.

Selvrisiko

Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
Erhverv Salg og Service . Boesk{rvej 11A . 7100 Vejle
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D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt

Dato: 9. februar 2021

CVR-nr.: 40075097

Kundenr.: 7304 73D

Aftalenr.: 9534 433 091

Versionsnr.: 00001

Side: 5

Produktansvar
Der g{lder en selvrisiko p} 10 % af enhver forsikringsbegivenhed, dog mindst 5.000
kr. Selvrisikoen kan for skader eller tab inden for et forsikrings}r ikke overstige
25.000 kr.

Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar)
Der g{lder en selvrisiko p} 6.083 kr. af enhver tingskade.

Retshj{lp (erhverv)
Der g{lder en selvrisiko p} 12.167 kr. af enhver skade.

Selvrisikobel»b er fastsat i 2021 og bliver indeksreguleret hvert }r. For Produktansvar
bliver selvrisikobel»b dog ikke indeksreguleret.

Summer bliver ikke indeksreguleret.

For virksomheden g{lder f»lgende:

Offentlige forskrifter mv.
Det er en betingelse for forsikringens d{kning, at offentlige krav eller forskrifter, her-
under krav eller forskrifter om fremstilling, godkendelse eller m{rkning er overholdt.

Udearbejde og/eller montage udenfor forsikringsstedet
Det er oplyst af forsikringstageren, at virksomheden foretager udearbejde og/eller
montage udenfor forsikringsstedet.

Produktinformation
Forsikringen d{kker ikke ansvar for skade eller tab, som skyldes manglende opfyldel-
se af myndighedernes til enhver tid stillede krav og forskrifter herunder, men ikke be-
gr{nset til, afpr»vning, erkl{ringer, produktinformation, anvendelsesdeklaration,
brugsanvisning og m{rkning.
Ved eksport skal tilsvarende krav i forhold til importlandets regler v{re opfyldt.

Import fra lande udenfor EU
Det er oplyst af forsikringstageren, at virksomheden ikke importerer varer fra lande
uden for EU.

Indeksregulering af
summer

S{rlige vilk}r
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D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt

Dato: 9. februar 2021
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Kundenr.: 7304 73D
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Als Udlejning Ivs
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Erhvervsl»s»re - Indland

Vilk}rsnr. 9900-1, 9905-1 og 9910-1 g{lder for forsikringen.

Sebbelundvej 2, Egen, 6430 Nordborg.

For d{kningerne Brand, Storm og nedb»r, Udstr»mning af vand og Indbrudstyveri
g{lder der en underforsikringsgaranti.

Underforsikringsgaranti betyder, at stigninger i l»s»rev{rdier i l»bet af forsikrings-

}ret, som f»lge af nyanskaffelser, prisforh»jelser eller ekstraordin{re varelagerfor-
»gelser, er omfattet af forsikringen med indtil 25 % af forsikringssummen, dog h»jst
3.041.716 kr.

Det er en betingelse for underforsikringsgarantien, at forsikringssummen tidligst 15
m}neder f»r skaden er korrekt fastsat i samarbejde med Topdanmark, eller at forsik-
ringssummen var korrekt d. 1. januar i samme }r som skadedatoen.

En korrekt forsikringssum svarer mindst til forsikringsv{rdien og er fastsat i overens-
stemmelse med vilk}rene for l»s»reforsikring.

Bel»bet er fastsat i 2021 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Vilk}r

Forsikringssted

S}dan er
virksomheden d{kket

D{kning D{kningssum

Brand 1.091.787 kr.

Jordskade 1.216.686 kr.

Oprydning 1.216.686 kr.

Storm og nedb»r 1.091.787 kr.

Udstr»mning af vand 1.091.787 kr.

Pludselig skade 100.000 kr.

Indbrudstyveri 1.091.787 kr.

- Heraf varer 1.071.326 kr.

Ran og r»veri 163.768 kr.

H{rv{rk 200.000 kr.

Omstilling af l}se 60.834 kr.

Underforsikringsgaranti

Risikooplysninger Brandcelle Lager

Placering I bygning

H}rdt tag Ja

Yderv{gge af tr{ Nej

Anvendelse:

Ò Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
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Ved enhver skade er der en selvrisiko p} 6.083 kr.

Selvrisikobel»b er fastsat i 2021 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Summer er fastsat i 2021 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Forsikringsstedet skal v{re tyverisikret efter sikringsniveau 10 Skalsikring

Sikringsniveauerne
Niveauet for tyverisikringen skal mindst svare til v{rdien af 's{rligt l»s»re' og af va-
rerne i de enkelte varegrupper, som findes p} stedet, if»lge det g{ldende varegrup-
peskema. Se "Regler for tyverisikring" nr. 6588-2 p}
www.topdanmark.dk/erhverv/vilkaar.

Varegrupper
I "Regler for tyverisikring" er det n{vnt, hvor stor en v{rdi af de enkelte grupper (va-
regrupper, v{rdigrupper tyverigrupper og v{rdiopbevaringsenheder), der m} v{re
for de p}g{ldende sikringsniveauer. Hvis betingelserne/kravene til varegruppe eller
tyverisikring /sikringsniveau ikke er opfyldt, neds{tter vi erstatningen som n{vnt i
vilk}rene.

Selvrisiko

Indeksregulering af
summer

Tyverisikring

Sikringsbeskrivelse
tyveri
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Transport

Vilk}rsnr. 9900-1, 9909-1 og 9910-1 g{lder for forsikringen.

Danmark

Ved enhver skade er der en selvrisiko p} 6.083 kr.

Selvrisikobel»b er fastsat i 2021 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Summer er fastsat i 2021 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Brugte og/eller uemballerede genstande
For brugte og/eller uemballerede genstande undtager forsikringen ridser,
skrammer og malingsskader samt skade, tab og/eller udgifter som f»lge af rust
og/eller oxydering, medmindre det skyldes en h{ndelse omfattet af Begr{nsede
danske betingelser 2010 Þ 1.1 - 1.2.

Vilk}r

S}dan er
virksomheden d{kket

Aktivitet Oms{tning D{kningssum

pr. transport

Udlejning og leasing af varer til fritid og

sport

400.000 kr. 152.086 kr.

D{kningsomr}de

Selvrisiko

Indeksregulering af
summer

S{rlige vilk}r

Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
Erhverv Salg og Service . Boesk{rvej 11A . 7100 Vejle
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F»lgebrev

Dato: 9. februar 2021

CVR-nr.: 40075097

Kundenr.: 7304 73D

Aftalenr.: 9534 433 091

Side: 1

Als Udlejning Ivs
Sebbelundvej 2
Egen
6430 Nordborg

Her er jeres nye forsikringsaftale

Vi sender her jeres nye forsikringsaftale. Har I sp»rgsm}l, er I meget velkomne til at
kontakte os.

L{s aftalen grundigt igennem
Her har I jeres nye forsikringsaftale. Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt igen-
nem. Hvis aftalen ikke er korrekt, skal I kontakte os snarest muligt.

Giv os altid besked om v{sentlige {ndringer i virksomheden
I b»r give os besked om v{sentlige {ndringer i jeres virksomhed, s} vi kan {ndre
jeres forsikring her og nu i overensstemmelse med jeres virksomheds aktuelle risiko-
forhold. Det kan fx v{re {ndringer p} disse omr}der:

Ò Antal medarbejdere
Ò V{rdien af maskiner, inventar, varelager m.m.
Ò Forventet oms{tning, produktion eller varesortiment

Ring til os, hvis I er i tvivl om, hvorvidt I beh»ver fort{lle os om en {ndring, s} finder
vi ud af det sammen.

Hvem skal I kontakte, hvis I har sp»rgsm}l?
Hvis I har sp»rgsm}l, skal I kontakte vores kundecenter. I finder telefonnummeret ne-
derst p} siden. Vi har }bent hverdage fra kl. 8-17 - fredag dog til kl. 16.

Hvad skal I g»re, hvis der sker en skade?
Ò I skal hurtigst muligt anmelde skaden via Topdanmarks hjemmeside.
Ò I er ogs} velkomne til at kontakte vores skadeafdeling p} 44 74 71 04.
Ò Ved akutte skader udenfor vores }bningstid, kan I kontakte vores d»gnalarm p} tlf.

44 74 71 04.

Venlig hilsen
Topdanmark
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