POLICE

Police nr.

:

156-08651773-14023_2

Forsikring

:

Obligatorisk professionelt ansvarsprogram for Foreningens
medlemmer.

Forsikringstager

:

FFB Foreningen Freelance Bogholdere

Adresse

:

Søndermarken 16, 9430 Vadum

Virksomhedens CVR nr

:

30870073

Sikrede på policen

De, til enhver tid værende medlemmer af foreningen.
Medlemmernes navne fremgår af Foreningens medlemsliste.

Virksomhedens art

:

Bogføring, afstemning, fakturering, lønopgørelse, momsopgørelse og
indberetning, debitor/kreditorstyring, udarbejdelse og afslutning af
årsregnskaber, budgettering med evt. opfølgende rapportering,
afstemning til revisor, samt hvad der i øvrigt falder naturligt ind under
medlemsvirksomhedernes aktiviteter og indenfor lovgivning.

Dækningssummer

:

Pakkeløsning for Foreningens medlemmer

Professionelt ansvar

Kr.

1.000.000,00 pr. skade, pr. medlem og

Kr.

2.000.000,00 i alt pr. år

Erhvervsansvar

Kr.

Underslæb

Kr.

Netbank

Kr.

Kontorløsøre

Kr.

10.000.000,00 pr. skade, pr. medlem i alt pr. år
200.000,00 pr. skade, pr. medlem i alt pr. år – se MI54
2.500.000,00 pr. skade, pr. medlem i alt pr. år
0,00

pr. skade, pr. medlem i alt pr. år

Den maksimale dækningssum på policen udgør i alt kr. 10.000.0000
pr. forsikringsår uanset antallet af medlemmer, under denne forsikring.
Selvrisiko

:

Pakkeløsning for Foreningens medlemmer

Professionelt ansvar

Kr.

Erhvervsansvar

Kr.

2.000,00 pr. tingskade.

Underslæb

Kr.

5.000,00 pr. skade.

Netbank

Kr.

0,00 pr. skade.

Kontorløsøre

Kr.

HDI Danmark,
Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø
CVR.nr. 37 27 62 51
Telefon: +45 33 36 95 95
Danske Bank IBAN DK9530000011789501
Konto nr. 3001 11789501

10.000,00

0,00

pr. skade

pr. skade

HDI Danmark,
Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland.
HDI-Platz 1
30659 Hannover,
Germany

Police nr.
Dato
Side

156-08651773-14023
19-09-2017
2

Nettopræmie

:

Præmiematrix
Antal Personer
1 Indehaver + op til 1 ansat
Yderligere ansatte

Nettopræmie
Kr. 2.250,00 pr. medlem pr. år
Kr. 600,00 pr. ansat pr. år

Præmien opkræves som en samlet årlig præmie hos foreningen ved
policens hovedforfald.
Skadesforsikringsafgift

:

Der afregnes 1,1% af præmien i skadesforsikringsafgift til staten i
henhold til skadesforsikringsafgiftsloven § 2

Almindelige betingelser

:

13-06 Professionelt ansvar, EA-05-01, NB-13-09, Særlige betingelser
pkt. MI54, Løsøre bet.

Særlige betingelser

:

Se nedenfor

Geografisk område

:

Danmark inkl. Grønland og Færøerne

Forsikringsperiode

:

12 måneder med automatisk fornyelse

Ikrafttrædelse

:

1. juli 2007

Hovedforfald

:

1. januar

Betjener

:

Willis I/S, Aalborg, Bent Mygind

København, 19. september 2017
HDI Danmark
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SÆRLIGE BETINGELSER
Sikrede på policen: De, til enhver tid værende medlemmer af foreningen
MI50

Kollektiv ansvarsforsikring, fælles dækningssum
Denne forsikring er en kollektiv ansvarsforsikring, og der gælder derfor den på policens forside
angivne maksimale dækningssum som en dækningssum til deling blandt de deltagende
medlemmer. Herunder gælder der de angivne underdækningssummer pr. dækning og pr.
skade/medlem.

MI51

Dækket og ikke dækket risiko
Denne forsikring dækker opgaver der sædvanligvis knytter sig til bogholderi, afslutning og
færdiggørelse af årsregnskaber samt kontoradministration, der falder naturligt ind under
virksomhedens aktiviteter.
Denne forsikring dækker ikke de områder, som lovgivningen foreskriver, er forbeholdt
statsautoriserede og registrerede revisorer.
Denne forsikring dækker ikke skattemæssig rådgivning og bistand, bortset fra den skattemæssige
rådgivning og bistand, der indgår i almindelige bogføring, udarbejdelse og afslutning af
årsregnskaber og bistand i forbindelse med selvangivelser.
Dog dækkes krav der måtte udspringe af rene administrationsopgaver udført for danske klienters
udenlandske datterselselskaber.

MI52

Ansvar for tab af dokumenter (uanset betingelsernes punkt 5 under ”udvidelser” gælder
nedenstående)
Denne forsikring er indenfor dækningssummen for professionelt ansvar og med maksimalt
kr. 200.000 pr. skade i alt pr. medlem pr. år, udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for tab
af dokumenter tilhørende tredjemand, når disse er sikrede i hænde som led i sikredes
professionelle aktiviteter.
Forsikringen dækker ikke værdier der knytter sig dokumenter – f.eks. pantebreve mv. idet
forsikringen dog dækker udgifterne til mortifikation, ligesom forsikringen ej heller dækker penge
eller pengerepræsentativer.

MI53

Driftstab (uanset betingelsernes punkt 1 under ”udvidelser” gælder nedenstående)
Denne forsikring er udvidet til at dække sikrede driftstab som følge af, at der er rejst et af policen
omfattet professionelt krav. Alene driftstab, der står i forbindelse med sikrede fremmøde i retten
eller under voldgift, herunder vidneafhøring, partsafhøring mv.
Dækningssummen for denne udvidelse er indeholdt i den for policen gældende dækningssum for
professionelt ansvar pr. medlem og udgør kr. 1.000 pr. time maksimalt pr. 50.000 pr. medlem i alt
pr. år.

MI54

Underslæb
Denne forsikring er udvidet til at dække underslæb eller bedrageri udvist af nogen af denne
forsikring omfattede medlemmer af foreningen, hvad angår midler tilhørende tredjemand i denne
egenskab af klient hos medlemmet.
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Dækningssummen udgør kr. 200.000 pr. skade pr. medlem pr. år., dog maksimalt kr. 600.000,00 i
alt pr. forsikringsår under denne police.

MI55

Nye medlemmer / udgåede medlemmer
Denne forsikring dækker ved forsikringens tegning samtlige foreningens medlemmer, jf.
foreningens medlemsliste, som bilag til policen.
Såfremt der i løbet af forsikringsåret indtræder nye medlemmer i foreningen, vil disse automatisk
være dækket af denne forsikring, dog alene fra tidspunktet for indtræden i foreningen, og det er en
forudsætning, at det skriftligt kan godtgøres pr. hvilken dato medlemmet er indtrådt og at dette er
sket som medlem. Forsikringen dækker alene erstatningskrav der rejses overfor nye medlemmer
efter datoen for indtræden, og det er tillige en forudsætning, at det til grund for kravet uagtsomme
eller påståede uagtsomme forhold er udvist efter datoen for medlemmets indtræden i foreningen.
Såfremt medlemmer udgår af foreningen i løbet af året, er disse ikke dækket, hvad angår krav der
rejses mod medlemmet efter datoen for udtræden af foreningen.
Præmien på policen beregnes for et år ad gangen pr. hovedforfald på baggrund af antal
medlemmer (inklusiv én ansat) og øvrige ansatte. Pr. hovedforfaldstidspunktet opdateres
foreningens medlemsliste, som bilag til policen.
Der betales ikke præmie for de nye medlemmer, der indtræder i løbet af året, og der tilbagebetales
ikke præmie, hvad angår de medlemmer, der udgår af ordningen i løbet af året.

MI56

Afløbsdækning
Afløbsforsikringen dækker erstatningskrav der rejses mod medlemmet efter tidspunktet for ophøret
og 3 år frem. Det er en betingelse for dækning, at det ansvarspådragende forhold er udvist før
tidspunktet for afløbsforsikringens begyndelse.
Afløbsforsikringen gælder alene for medlemmer, der udtræder af ordningen på grund pensionering,
efterløn, sygdom eller dødsfald eller hvis et medlem overgår til at være lønmodtager.
Afløbsforsikringen dækker ligeledes, såfremt et medlem vælger at udtræde af nærværende
forsikringsordning, men vælger at fortsætte sin bogholderivirksomhed. Det er naturligvis en
forudsætning, at medlemmet bekræfter over for HDI Danmark, at denne ikke tegner ny professionel
ansvarsforsikring i HDI Danmark eller i et andet forsikringsselskab.
Afløbet dækker naturligvis kun handlinger forårsaget i forsikringstiden.
Afløbsdækningen udgør kr. 750.000 pr. skade i alt pr. udtrådt medlem pr. år og denne
Dækningssum er en del af den for policen gældende generelle dækningssum pr. forsikringsår.
Der gælder en selvrisiko på kr. 10.000 pr. skade for denne udvidelse.
Afløbsforsikringen dækker kun så længe denne kollektive ordning er i kraft hos HDI Danmark.

MI57

Forsikringstid
Professionelt ansvar: Denne forsikring dækker de erstatningskrav, der rejses i forsikringstiden,
idet det er en forudsætning, at det til grund for kravet liggende uagtsomme eller påståede
uagtsomme forhold tillige er udvist i forsikringstiden.
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Erhvervsansvar: Denne forsikring dækker de erstatningskrav, der er rejses i forsikringstiden, i det
det er en forudsætning, at kravet ikke var konstateret før forsikringens ikrafttræden eller før den i
eventuelt tidligere police i forlængelse af hvilken nærværende forsikrings ikrafttrædelsesdato.
MI58

Certifikat
Betjener udsteder et certifikat til hvert enkelt sikret medlem

MI59

Netbankforsikring pr.: 01.01.2014
Denne forsikring dækker sikredes direkte formuetab som følge af netbankindbrud i sikredes konti i
danske pengeinstitutter. Ved netbankindbrud forstås tredjemands uautoriserede adgang til sikredes
konti via sikredes egne it-systemer.
For udvidelsen gælder ”De almindelige betingelser for Netbankforsikring NB-13-09”.
Dækningssummen er anført ovenfor og er en separat dækningssum, der således ikke er indeholdt i
den øvrigt for policen gældende dækningssum.

MI60

Geografisk område
Pr.: 01.01.2014 er det geografiske område på nærværende masterpolice ændret til også at omfatte
Grønland.

SB3

Reinstatement
Såfremt mere end 50 % af dækningssummen opbruges på én eller flere skader, vil
dækningssummen automatisk blive genopfyldt til fuld dækningssum, dog således at den
maksimale genopfyldning pr. år ikke kan overstige et beløb svarende til den på policen anførte
dækningssum.
Ved genopfyldning betales præmie pro rata og pro rata temporis efter følgende retningslinier:
Forbrugt dækningssum (pro rata):
0-25%:
26-50%:
51-75%:
76-100%:

25% af årspræmie
50% af årspræmie
75% af årspræmie
100% af årspræmie

Genopfyldning i løbet af forsikringsåret, i løbet af første:
0-3 måneder:
3-6 måneder:
6-9 måneder:
9- 12 måneder:

100% af præmien
75% af præmien
50% af præmien
25% af præmien

Den således genopfyldte dækningssum er alene til rådighed for krav rejst efter datoen for
genopfyldningen.
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Denne police erstatter tidligere udstedt police / udstedte policer med samme police nr.
Nærværende polices betingelser og vilkår gælder for krav rejst efter 01.01.2014, og dækning kan
ikke tillige påberåbes under nogen anden police i HDI Danmark.
Såfremt forsikringssummen er ændret, og kravet vedrører ansvarspådragende forhold udvist før
ændringen, er kravet dækket med en sum svarende til den før ændringen gældende sum, dog
højst med den nugældende forsikringssum.
Såfremt et eller flere krav i en serie vedrører krav rejst før ændringen af forsikringssummen, er
serieskaden i sin helhed højst dækket med en sum svarende til den før ændringen gældende sum,
dog højst med den nugældende forsikringssum.

SB6

Forsikringsbetingelsernes punkt 2,3,4 og 6 under ”udvidelser” er ikke gældende for nærværende
ordning.

SB7

Nærværende police er udvidet til at omfatte Erhvervsansvarsforsikring for Forsikringstager FFB.
Dækningssum og selvrisiko følger summerne ovenfor og er identisk med de enkelte medlemmers.
Præmien herfor er særskilt aftalt til 1.000,00 kr. pr. forsikringsår. Udvidelsen er gældende pr.
13.09.2017.
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