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1.0

INDLEDNING
Formålet med denne forsikringspolitik er, at fastlægge overordnede rammer for
Lyngby-Taarbæk kommunes forsikringsdækning.
Forsikringspolitikken opdateres løbende og som minimum i.f.m. udbudsrunder, hvor
væsentlige ændringer typisk kan forekomme.

2.0

ADMINISTRATION OG ANSVARSOMRÅDER
2.1

Beslutninger af principiel karakter vedrørende:
2.1.1

Forsikringspolitik.

2.1.2

Forsikringsaftaler med forsikringsselskaber.

2.1.3

Samarbejdsaftale med forsikringsmægler.

Træffes af Forsikringsgruppen bestående af repræsentant fra de
forskellige forvaltninger.

2.1

Daglig administration tilrettelægges således:
2.1.4

Alle policedokumenter sendes fra forsikringsgiver til
forsikringsmægler, der på vegne af LTK skal kontrollere
dokumenter og rådgive.

2.1.5

Forsikringsmægleren opkræver LTK efter aftalt princip og LTK
sørger for at betaling foregår til tiden, så forsikringsmægleren
kan afregne med forsikringsselskaberne på de aftalte datoer
herfor.

2.1.6

Det forsøges at undgå regulering af policer i videst muligt
omfang. Administrativt er det for tung en procedure med de
mange konteringer.
Codans bygnings- og løsørepolicer er uden regulering, ligesom
rejseforsikringen er tegnet med fast præmie og kun reguleres,
såfremt antallet af rejsende eller skadeshistorikken ændres
væsentligt.
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3.0

BYGNINGER
Kommunen har pr. 1.1.2006 to ejendomsforsikringer. Den ene vedrører kommunens
udlejningsejendomme og henhører under Økonomisk Forvaltning, mens den anden
vedrører kommunens egne ejendomme til alm. benyttelse, under de forskellige
forvaltninger. Forsikringen er udvidet til at dække ekstra udgifter på fredede
ejendomme, ligesom den er udvidet til at dække ejendomme der står midlertidig
tomme.
Begge forsikringer omfatter:
3.1

Følgende bygningsskade risici indgår i forsikringsdækningen:
Bygningsbrand incl. restværdi 50%
Kortslutning
Anden bygningsbeskadigelse
Svamp og insekt
Huslejetab, max. 3.000.000 pr. forsikringssted
Lovliggørelse, max. 3.000.000 pr. forsikringssted
Jorddækning, max. 3.000.000 pr. forsikringssted
Oprydningsomkostninger, max. 3.000.000 pr. forsikringssted
Husejeransvar er meddækket under kommunens generelle
ansvarsforsikring og derfor ikke medtaget under bygningspolicen.

3.2

Forsikringsdækningen for udlejningsejendomme omfatter
endvidere:
Glas og sanitet
Rørskader
Aftalte selvrisici under de enkelte policer fremgår sidst i
forsikringspolitikken.

3.3

Ved ny- om- eller tilbygning henvises også til afsnittet under
entrepriseforsikring.
Den alm. bygningsforsikring dækker udelukkende brand og storm i.f.m.
ombygninger m.v. op til 10.000.000 DKK.
Der gælder også en klausul om ”varmt arbejde”.
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4.0

LØSØRE, MEROMKOSTNINGER,herunder kunst m.v.
4.1

Løsøret forsikres på en fælles police. Policen er i lighed med
bygningspolicerne tegnet uden regulering. D.v.s. der afgives nye
forsikringssteder, afgang m.v. hvert år i december til brug for fornyelsen
pr. 1.1.
Det er besluttet at etablere forsikring på almindelige Brand-, Tyveri- og
Vandskadebetingelser. D.v.s. uden all-risk men også excl. maskinkaskoog maskindriftstabsforsikring.

Enkelte forvaltningsområder, f.eks. dagpasningsområdet, har valgt kun at
løsøreforsikre meget få enheder. Hvilke fremgår af nyværdioversigten der anvendes til
fornyelsen hvert år.
4.2

Meromkostninger: Sum DKK 3.000.000.
(Der er ikke tegnet driftstabsforsikring)

Der er derudover tegnet en udvidet maskinkaskoforsikring for AV-udstyr, teknisk
udstyr m.v. der befinder sig overalt i Danmark og en all-risk forsikring på kunst.
4.3 Genfremstillingsomkostninger:
Genfremstillingsomkostninger forsikres med max. 5.000.000 DKK pr.
forsikringsbegivenhed.
4.4 Oprydning- og destruktionsomkostninger:
Forsikringen er udvidet til at dække med indtil 3.000.000 DKK pr.
forsikringsbegivenhed.
4.5 Penge og værdipapirer:
Rede penge i godkendte pengeskabe er dækket for 1.000.000 DKK.

4.6 Låseomstilling på egne forsikringssteder:
Der er ikke tegnet forsikring for dette.

4.7 Hærværksdækning i åbningstiden:
Der er ikke tegnet dækning for hærværk i åbningstiden.

4.8 Kunst tilhørede 3. mand
207.889 DKK

(2007 tal)

5

4.9 Kunst tilhørende LTK
9.831.506 DKK

(2007 tal)

4.10 Borgmesterkæde
389.813 DKK

(2007 tal)

4.11 AV-udstyr, teknisk udstyr m.v. med servicekontrakt
Se policen.
4.12 Udvendigt produktionsudstyr
Er meddækket med op til 500.000 DKK pr. forsikringssted.
4.13 Knallerter til undervisningsbrug
Er meddækket.
4.14 Containere og skurvogne
Er meddækket under brand for optil 320.000 DKK.
4.15 Løsøre tilhørende beboere
Er dækket i nogle tilfælde. Dækningen vil dog altid være subsidiær.
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5.0

FORSIKRINGER VED BYGGERI OG MONTAGE
I tilfælde af om- og tilbygninger, skal der rettes henvendelse til den
forsikringsansvarlige, idet der skal tages højde for den/de fornødne
forsikringsdækninger, ligesom de eksisterende dækninger skal have en påtegning.
Ved større ombygninger/tilbygninger m.v. skal de meddækkes under den af LTK
tegnede entrepriseforsikring. LTK har tegnet denne som bygherre og den er etableret
som en årspolice, der reguleres en gang årligt. Foregår der farligt arbejde, såsom
spunsning m.v. skal der gives besked til den forsikringsansvarlige eller mægleren, så
det kan blive noteret – eller der kan blive etableret en særskilt police.
Forsikringssum:
Max. 25.000.000 DKK pr. entreprise.
Ved større entrepriser skal forsikringsansvarlig kontaktes i god tid inden byggeriet
sættes i gang.

6.0

TRANSPORTFORSIKRING
Der er ikke tegnet transportforsikring. Hverken for køb eller salg eller egne interne
transporter. Hvis behovet opstår ved køb eller andet, skal forsikringsansvarlig
kontaktes.

7.0

MOTORKØRETØJSFORSIKRING
Kommunen etablerer som minimum lovpligtig motoransvarsforsikring, for de af
kommunens køretøjer, som er omfattet af færdselsloven.
Selvkørende arbejdsmaskiner er automatisk meddækket for motoransvar på den
almindelige erhvervsansvar i KommuneForsikring (der er forskelligheder fra selskab
til selskab), men kun såfremt HK ikke overstiger 15. I andre tilfælde skal der tegnes
selvstændig motoransvar.
For alle person-, vare- og lastvogne samt busser, etableres der desuden
motorkaskoforsikring.
Arbejdsmaskiner medtages i løsøreværdierne og kun i helt specielle tilfælde tegnes
der motorkaskoforsikring.
Knallerter forsikres kun i specielle tilfælde mod kasko. Værdien af knallerter
medtages under løsøreforsikringen og der gælder så dens begrænsede
dækningsomfang.
Ansvarsforsikring for knallerter til undervisningsbrug er meddækket på erhvervsAnsvarsforsikringen.
Motorkøretøjerne forsikres på fællespolicer og reguleres kun 1 gang årligt.
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8.0

BÅDFORSIKRING
Har kommunen en båd med større værdi eller som de ønsker at forsikre, etableres der
bådforsikring.
Den kan etableres med både kasko og ansvar eller ansvar alene. Den
forsikringsansvarlige eller forsikringsmægleren kan kontaktes herom.

9.0

ANSVARSFORSIKRING
Kommunen har etableret erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende hele
kommunen.
Forsikringen er endvidere udvidet til at dække:
Ansvar for plejeanbragte børn (subsidiær)
Lov om aktiv beskæftigelse
Erhvervsansvar for kraner
Knallerter til undervisningsbrug
Miljø- og grunddækning for forureningsansvar
9.1

Forsikringssummer









Erhvervsansvar
Produktansvar
Vintervedligeholdelse
Ejendomsoplysninger
Behandling & bearb.
Ingrediens og komp.
I/K-tabsdækning
Miljø-grunddækning

25.000.000 kr. pr. forsikringsår
20.000.000 kr. pr. forsikringsår
25.000.000 kr. pr. forsikringsår
1.000.000 kr. pr. forsikringsår
5.000.000 kr. pr. forsikringsår
5.000.000 kr. pr. forsikringsår
5.000.000 kr. pr. forsikringsår
5.000.000 kr. pr. forsikringsår

8

10

ARBEJDSSKADEFORSIKRING
Kommunens ansatte er omfattet af Lov om følger af arbejdsskader
og er i henhold til lovens bestemmelser sikret erstatning i tilfælde af
dækningsberettigede arbejdsskader.
Kommunen er selvforsikret på dette område, med undtagelse af erhvervssygdomme,
men der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab, som varetager
administrationen af kommunens arbejdsskader i samarbejde med
Arbejdsskadestyrelsen.
10.1

11

I forbindelse med kendte arbejdsskader skal kommunen være
opmærksom på evt. senere differencekrav. D.v.s. skader der senere kan
udvikle sig til ansvarskrav, hvad angår svie-og smerte samt tabt
arbejdsfortjeneste. De skal i så tilfælde også straks anmeldes til
ansvarsforsikringen, eller som minimum sikres anmeldt inden ansvarsforsikringen evt. opsiges og flyttes til anden forsikringsgiver.

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING
Kommunen tegner ikke generelt ulykkesforsikring for elever, men der er tegnet for en
enkelt institution – Gyrithe Lemches Vej 20 (Ungdomsskole) med dækning for varigt
mén, tænder, briller og begravelseshjælp
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REJSEFORSIKRING
Der er tegnet rejseforsikring, dækkende hele verden. Forsikringen dækker alle
ansatte, bestyrelsesmedlemmer samt medrejsende børn og andre inviterede.
Den dækker alene ved rejser udenfor Danmark.
Elever er ikke dækket. Det er op til forældrene selv at tegne de nødvendige
forsikringsdækninger eller at de pågældende institutioner benytter sig af KF’s
forsikringsprogram herfor.
12.1
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Dækningsomfang:
Sygdom-/Hjemtransport
Ulykke
Overfald
Bagage
Bagageforsinkelser
Privatansvar

ANDRE FINANCIELLE FORSIKRINGER
13.1.1

Kriminalitetsforsikring
Der er etableret kriminalitetsforsikring for at sikre kommunen mod
alvorlige økonomiske konsekvenser, begået af kommunens ansatte.
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Forsikringssum pr. skade/pr. år:
5.000.000 DKK

13.1.2

Ledelsesansvarsforsikring
Der er tegnet forsikring mod ledelsesansvar.
Forsikringssum pr. skade/pr. år:
10.000.000 DKK
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14

SELVRISICI
Selvrisici pr. forsikringstype er anført nedenfor. Af hensyn til overblikket er det kun
de mere generelle selvrisici der er oplistet. Der kan f.eks. gælde 1.200 kr. ved
kortslutningsskader, selvom der står 0 anført under det generelle. Ved præcis
angivelse henvises til de enkelte policer.
14.1

Bygning
Udlejningsejendomme
Andre ejendomme

Ingen generel
100.000 DKK

14.2

Erhvervsløsøre, herunder eget kunst og borgmesterkæder
100.000 DKK

14.3

Kunst tilhørende 3. mand
10.000 DKK

14.4

Maskinkasko for AV-udstyr m.v.
100.000 DKK

14.5

Meromkostninger
100.000 DKK

14.6

Ansvar
20.000 DKK

14.7

Forureningsuheld
100.000 DKK

14.8

Auto
5.000 kr. ved enhver kaskoskade.
0 kr. ved enhver ansvarsskade.

14.9

Erhvervsrejseforsikring
Ingen selvrisiko.

14.10

Entrepriseforsikring
25.000 DKK

14.11

Kriminalitetsforsikring
250.000 DKK

14.12

Varmt Arbejde
100.000 DKK
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15

FORSIKRINGSFORBINDELSER
15.1

Forsikringsmægler
Som forsikringsrådgiver er udpeget:
Factor Insurance Brokers A/S

15.2

Af forsikringsgivere er valgt følgende:
Codan
KommuneForsikring
Topdanmark
AIG
Europæiske Rejseforsikring

15.3

Fornyelsestidspunkt
Policerne skal have hovedforfald 1.1.
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