
Forsikringsgrundpakken kommer til at koste 1.695,00 kr.
Retshjælpsforsikringen (der er en tilføjelse til forsikringsgrundpakken og ikke kan tegnes
selvstændigt) kommer til at koste 2.455,00 kr. 
Ulykkesforsikringen kommer til at koste 2.295,00 kr.

Kære bestyrelser 

Dette er sidste nyhedsbrev inden jul. Det er dedikeret til foreningsforsikringer 2021, som vi ved, at I har
ventet på at høre mere om. 

I 2020 blev perioden for bygningsforsikringerne ændret, så de nu først forfalder 1. april (løber fra april til
april). Vi modtager derfor først priserne for specifikt de forsikringer til februar.
 
Forsikringer 2021
2021 byder på nyt navn til erhvervspakken, beskedne prisstigninger på de fleste forsikringer (pga.
forsikringsselskabets indeks) og højere selvrisiko på rådgiveransvarsforsikringen. 
 
Erhvervspakken får nyt navn
Fra 2021 bliver "Erhvervspakken" omdøbt til "Forsikringsgrundpakken". Indholdet er det samme og
derfor stadigvæk: Bestyrelsesansvar, underslæb, erhvervsansvar samt netbank. 

Priser 2021
Priserne stiger en smule pga. indekset.

Vi har i årevis haft held med at holde selvrisikoen meget lav på rådgiveransvarsforsikringen, men det er
desværre ikke længere muligt. For at bløde lidt op på det, har vi besluttet at holde prisstigningen
ekstraordinær lav, så prisen i 2021 bliver kr. 1.310,00.
Prisen på den nuværende selvrisiko er 2.500,00 kr., og den stiger til 10.000,00 kr.
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På forsikringer for arbejdsskade er der lidt større stigninger. Stigningerne skyldes primært en ændret
lovgivning og flere udbetalinger til tab af erhvervsevne.

Priserne for arbejdsskadeforsikringen i 2021 er for foreninger med:
1-100 haver 925,00 kr.
101-200 haver 2.125,00 kr.
201-300 have 3.175,00 kr.
Over 300 haver 4.225,00 kr.

Her finder I de relevante dokumenter og blanketter
Hvis I ønsker at se tilmeldingsskemaer, forsikringsbetingelser og policer, ligger de på Dialognet. I skal
være logget på, før I trykker på linket.

I skrivende stund er det betingelserne og policerne fra 2020 der ligger på Dialognet, men vi vil naturligvis
opdatere dem hurtigst muligt efter vi har modtaget dem.
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https://kolonihaveforbundet.dialognet.info/dialognet/app-touch/#/news-category/3?parentItemId=1087

