Forsikringsaftale

Dakobe
Danmarks Komplement{re Behandler
@stre Havnevej 12, 1
4400 Kalundborg

Dato: 12. januar 2018
Kundenr.: 7823 96A
Aftalenr.: 9478 555 625
Side: 1

Forsikringsaftale
Vores oplysninger om Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er sundhedsv{sen i »vrigt i.a.n.
jer
L{s aftalen igennem

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 hurtigst 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.

Se jeres vilk}r p} vores hjemmeside

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

M}ned, hvor I skal
betale

I betaler jeres forsikringer den 1. januar.

M}ned, hvor vi fornyer Vi fornyer aftalen hvert }r i januar m}ned.
aftalen
S} lang tid g{lder
aftalen

Denne aftale g{lder 1 }r.

Virksomhedens
oplysninger om
tidligere forsikringer
er v{sentlige

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

Dakobe
Danmarks Komplement{re Behandler
@stre Havnevej 12, 1
4400 Kalundborg

Dato: 12. januar 2018
Kundenr.: 7823 96A
Aftalenr.: 9478 555 625
Side: 2

Aftaleoversigt
S}dan l{ser I
oversigten

Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner.
Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser, fra hvilken dato forsikringstypen er {ndret.

Forsikringstype, status Forsikringstype
Status
G{ldende fra
og g{ldende dato
Ansvar
#ndret
01.04.2018
Netbank
#ndret
01.04.2018
Vi beder jer v{re opm{rksomme p}, at hver enkelt forsikring, som er n{vnt i denne oversigt, er en selvst{ndig forsikring. L{s mere om betydningen af dette i vilk}rene under opsigelse og varsling.
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D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt
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Kundenr.: 7823 96A
Aftalenr.: 9478 555 625
Versionsnr.: 00001
Side: 3

Dakobe
Danmarks Komplement{re Behandler
@stre Havnevej 12, 1
4400 Kalundborg

Ansvar
Vilk}r

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

Sikrede

Dakobe, Danmarks Komplement{re Behandler, @stre Havnevej 12, 1, 4400 Kalundborg

Virksomhedens
aktiviteter

Aleksanderteknik.
Akupunkt»r.
Massage, kinesiologi, hypnose, healing, astrologi og lignende behandlings- og terapiformer.
Zoneterapeut.

D{kningsomr}de

Erhvervsansvar:

Oplysninger om
ansatte

Hovedbesk{ftigelse
Sundhedsv{sen i »vrigt i.a.n.
@vrige
Kontor
Konsulent/repr{sentant/s{lger
Reng»ring
Chauff»r
I alt

D{kninger og
d{kningssummer

S}dan er I d{kket

Europa
Hel}r
75,00

Timer
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

75,00

0
D{kningssum pr. }r

H»jeste samlede erstatningsudbetaling
Heraf dog h»jst

10.000.000 kr.

Erhvervsansvar
Forurening (fra forsikringsstedet)
Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar)

10.000.000 kr.
2.000.000 kr.
2.000.000 kr.

Produktansvar
Ingrediens- og / eller komponentskade
Ingrediens- og / eller komponentskade og tab
Behandling og bearbejdning (produktansvar)

Nej
Nej
Nej
Nej

Retshj{lp (erhverv)
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Selvrisiko

Erhvervsansvar
Der g{lder en selvrisiko p} 5.716 kr. af enhver tingskade, dog g{lder der for Forurening (fra forsikringsstedet) en selvrisiko p} 11.432 kr. af enhver tingskade
Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar)
Der g{lder en selvrisiko p} 5.716 kr. af enhver tingskade.
Retshj{lp (erhverv)
Der g{lder en selvrisiko p} 11.432 kr. af enhver skade.
Selvrisikobel»b er fastsat i 2018 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Indeksregulering af
summer

Summer bliver ikke indeksreguleret.

S{rlige vilk}r

For virksomheden g{lder f»lgende:
Nye aktiviteter
Nye behandlings- og terapiformer er ikke omfattet af forsikringen, medmindre
de er godkendt af Sammenslutningen af Dakobe.
Forsikringstager indsender hvert }r ved hovedforfald behandlerliste, hvor
alle aktiviteter fremg}r.

Patientd{kning
For personskade tilf»jet patienter/klienter under eller som f»lge af
r}dgivningen eller behandlingen g{lder, at denne skal v{re udf»rt af
1) autoriserede sundhedspersoner, 2) RAB godkendte behandlere eller 3)
behandlere med relevant uddannelse og uddannelsen er accepteret af Dakobe.

Ansvar, som er d{kket af Patienterstatningen, er ikke d{kket af n{rv{rende
forsikring. Dog d{kker forsikringen, i det omfang der er erstatningsansvar
krav, der ligger under 10.000 kr. som n{vnt i Þ 24, stk. 2 i lov om klage- og
erstatningsadgang indenfor sundhedsv{senet. Forsikringen d{kker tillige
regres i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsv{senet Þ 27 ved udvist grov uagtsomhed.
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Produktansvar begrundet i lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsv{senet Þ 28 er ligeledes d{kket af forsikringen efter vilk}renes
punkt 20300.

Samarbejdsaftale
Prisen og vilk}rene i denne forsikringsaftale er regnet og aftalt p} baggrund
af samarbejdsaftale mellem Dakobe og
Topdanmark.
Ved oph»r af samarejdsaftalen eller ved udtr{delse af Dakobe, forts{tter
forsikringen u{ndret, men fra udtr{delsestidspunktet beregner vi prisen efter
de normalt g{ldende priser i
Topdanmark.
Pr{mien for forsikringerne i denne forsikringsaftale opkr{ves via Dakobe.
Fremmed klinik
Forsikringen d{kker ikke ansvar for skade opst}et i forbindelse med arbejde
p} hospital, fremmed klinik og lignede.
G{ster eller elevers ejendele
Forsikringen d{kker ikke ansvar for tab eller skade ved tyveri eller bortkomst af g{sternes/elevernes ejendele.
Produktinformation
Forsikringen d{kker ikke ansvar for skade eller tab, som skyldes manglende opfyldelse af myndighedernes til enhver tid stillede krav og forskrifter herunder, men ikke begr{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.
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Netbank
Vilk}r

Vilk}rsnr. 9900-1 og 9911-1 g{lder for forsikringen.

Sikrede

Dakobe, Danmarks Komplement{re Behandler, @stre Havnevej 12, 1, 4400 Kalundborg

Oplysninger om
ansatte

Det er oplyst, at de sikrede selskaber maksimalt har 75 ansatte.

Oplysninger om
oms{tning

Det er oplyst, at oms{tningen for de sikrede selskaber ikke overstiger 150.000.000 kr.

S}dan er
D{kning
virksomheden d{kket
Netbank
Selvrisiko

D{kningssum pr. }r
2.857.882 kr.

Ved enhver skade er der en selvrisiko p} 2.858 kr.
Selvrisikobel»b er fastsat i 2018 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Indeksregulering af
summer

Summer er fastsat i 2018 og bliver indeksreguleret hvert }r.
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