Begæring om forsikringer tegnet hos Alm. Brand gennem FL.
Oplysninger om jeres grundejerforening:
Navn:

Medlems nr.:

Antal medl:

CVR nr:

Navn på formand:
Adresse & postnr.
Tlf.:

Mobil tlf.:

E-mail:

Vi ønsker at tegne flg. forsikring/er
Sæt X Forsikring

Police nr.

Hovedforfald

Pris i kr.
2018.

Forsikringspakke 1:
•
•
•
•

Hus- og
grundejeransvarsforsikring
(erhvervsansvarsforsikring)
Bestyrelsesansvarsforsikring
Underslæbsforsikring
Retshjælpsforsikring

133846921

01.marts

960,00

133849264
133849408

01.marts

2244,00

Forsikringspakke 2:
•
•

Arbejdsskadeforsikring
Kollektiv ulykke

Forsikringspakke 3:
•

Løsøre sum 300.000,00

Der dækker bl.a.
• Hjertestarter
• Brand på skure op til 12 kvm. på
fællesareal

1441,00
133846921

01.marts

Forsikringspakke 4:
•

Netbank-forsikring. Tegnes hos
Chubb

Individuelt

470,00

Link til tegning fremsendes af FL.

Fritidshusejernes Landsforening
Solbakkevej 60, 4700 Næstved
sekretariat@mitfritidshus.dk
Ver. 1/2019
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Ved tegning af 2 forsikringspakker (pakke 1- 2 eller 3) gives 10 % rabat.
Ved tegning af 3 forsikringspakker (pakke 1- 2 og 3) gives 15 % rabat.
Forsikringspakke 4 indgår ikke i rabatordningen.
Når FL fra Söderberg og Partners modtager kvitteringsmail på fremsendelsen, er det at betragte
som værende en dækningsbekræftelse.
Et forsikringsbevis vil blive fremsendt til foreningen fra FL.
Alle opkrævninger pålægges et gebyr på kr. 100,00 af FL.
Opsigelse af forsikringer i andet selskab
Medlemsforeninger, der i dag har deres forsikringsløsning i et andet selskab end Codan A/S , og
ønsker at benytte Fritidshusejernes Landsforenings forsikringspakker, skal huske at skriftlig opsige
deres nuværende forsikringer.
Der er normalt en måneds opsigelse for forsikringer i Danmark med få undtagelser, som har 3
måneders opsigelse, dette fremgår af policen (betingelserne).
Medlemsforeninger, der opsiger en forsikringsaftale bør sikre sig, at opsigelsen bekræftes af
forsikringsselskabet, og hvis betalingen sker via betalingsservice, skal denne ordning ligeledes
afmeldes.
For medlemsforeninger omfattet af landsforeningens forsikringsaftale med Codan udløber disse
forsikringer automatisk ved forsikringens hovedforfaldsdato

Dato:

Tegningsberettigets bindende underskrift.

Indsendes pr. mail til: kasserer@mitfritidshus.dk
Yderligere oplysninger på FL’s hjemmeside www.mitfritidshus.dk

Forbeholdt Landsforeningen.

Kundenummer:

Godkendt af FL:

Sendt til Söderberg og Partners:

Kaj Holdensen, Kasserer

Opkrævning indtil hovedforfald 1. marts
Pakke 1: kr.

Pakke 2: kr.

Pakke 3: kr.

Tilstilles Alm. Brand samt Söderberg & Partners for registrering af ovennævnte medlemsforening af
Fritidshusejernes Landsforening.

