
 

Forsikringscertifikat pr. 01012019 
 for tegnede forsikringer  

i Samarbejdet Landsorganisationen Danske Dagsinstitutioner og Codan   
 

Forsikringsoversigt for:   
 

Dækningstype Dækningsomfang Notat Dæknings-
oplysninger 

Løsøre/inventar 
forsikring 
 
Policenr.   
9002477669 og 
9002334531 
 
 

Brandforsikring 
Tyveriforsikring 
Vandskadeforsikring 
Meromkostningsforsikring fast sum kr. 1 
mill. I op til 18 måneder. 
meromkostning rottedækning 
Køle-/dybfrostforsikring 
Omstilling af låse 
Brandforsikring af legeplads 
EDB kaskoforsikring 
Underforsikringsgaranti 20% af 
Løsøresummen 
EDB overalt i DK 
Hærværksforsikring på indvendigt og 
udvendigt løsøre og bygninger. 
Cykeltyveridækning med dækning op til 
kr. 30.000 pr. cykel. 
Simpelt tyveri fra institutionen max. Kr. 
10.000 inkl. Dækning for personale 
effekter subisdært 

 
Selvrisiko kr. 1.000 generelt, 
udover nedenstående. 
 
Selvrisiko kr. 2.500 ved EDB 
Kaskoforsikring 

 
 
 
. 
 

 
 

Forsikrings-
sum (kr.) 
 
Ikke valgt 

Ansvars- og 
produktansvarsforsikrin
g 
 
Policenr. 
 9004723128 

 
Erhvervs- og produktansvarsforsikring, 
samt ansvarsskader begået af børn under 
opsyn 
 
 

 
Selvrisiko kr. 1.000 ved 
      tingskader 
 
 

Antal 
medarbejdere 
 
Ikke valgt 

Retshjælpforsikring 
 
Policenr. 9004723128 

Retshjælp dækning: 
Sum kr. 150.000 pr. skade og max. kr. 
450.000 pr. forsikrings år. 
 

 
Selvrisiko kr. 7.000 pr. 
hændelse. 

Antal 
medarbejdere 
 
Ikke valgt 



 

 

 
 

Lovpligtig 
arbejdsskades-
forsikring 
 
Policenr.  
9002492153 

 
Forsikring af medarbejdere i henhold til 
loven. 
Derudover dækkes frivilligt arbejde. 
 
 

 
Ingen selvrisko 

Antal 
medarbejdere 
 
Ikke valgt 

Glas- og sanitetsskader 
 
Policenr.   
9002477669 

 
Dækning ved brud  inkl.brud på 
glaskeramiske kogezoner. 

Ingen selvrisiko Antal 
kvadratmeter 
 
Ikke valgt 

Børneulykkesforsikring 
 
Policenr.   
646 375724 9 

 
Dødsfaldsum kr. 26.000 
Invaliditetssum kr. 157.000 med 
tillægserstatning fra men grad 30% 
Tands skadeserstatning 
 

 
Ingen selvrisiko 

Antal børn  
 
 
Ikke valgt 

Bestyrelsesansvar og 
underslæbsdækning 
 
Policenr. 
 9002270754 og 
9002043537 
 

Bestyrelses- og ledelsesansvar  
forsikringssum kr. 2.000.000 
Internet hacking kriminalitetsdækning  
kr. 1.000.000 
Underslæbsdækning kr. 1.000.000 
 

Ingen selvrisiko  
 
Valgt 

 
 
Bygningsforsikring 
 
Policenr. 
9002477669 

Bygningsbrandforsikring  
inkl.Kortslutning, Restværdi og 
jorddækning 
Anden bygningsbeskadigelse 
inkl. Huslejetab, restværdi, udvidet 
rørskadesdækning, svamp- og 
insektskade, glas-, glaskeramiske 
kogezoner og sanitetskade, jorddækning 

 

Selvrisiko kr. 1.000 på alle 
skader ekskl. Glas- og 
kummedækning 
Ved skade både på bygning 
og løsøre samtidig, beregnes 
der 1 gang selvrisiko. 

Antal 
kvadratmeter 
 
Ikke valgt 

 Forsikringsbetingelser og specielle vilkår 
kan ses på hjemmesiden www.ldd.dk 

  


