Forsikringsaftale

Danox Forsikringsm{gler
V Claus Oxenvad
Skovly 102
Sellerup Str
7080 B»rkop

Dato: 14. september 2017
Kundenr.: 9194 66A
Aftalenr.: 9468 156 692
Side: 1

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed:
Danske Akupunkt»rer, Nordre Farimagsvej 1, 4700 N{stved.
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.

Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
Erhverv Salg og Service . Boesk{rvej 11A . 7100 Vejle
Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114

KMY BIZZA002B

Aftaleoversigt

Danox Forsikringsm{gler
V Claus Oxenvad
Skovly 102
Sellerup Str
7080 B»rkop

Dato: 14. september 2017
Kundenr.: 9194 66A
Aftalenr.: 9468 156 692
Side: 2

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed:
Danske Akupunkt»rer, Nordre Farimagsvej 1, 4700 N{stved.
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.
Den midterste kolonne viser, om forsikringen er {ndret eller u{ndret.

Forsikringstype, status Forsikringstype
Status
G{ldende fra
og g{ldende dato
Ansvarsforsikring
#ndret
01.09.2017
Bestyrelsesansvarsforsikring
U{ndret
01.09.2017
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.

Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
Erhverv Salg og Service . Boesk{rvej 11A . 7100 Vejle
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D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt
Dato: 14. september 2017
Kundenr.: 9194 66A
Aftalenr.: 9468 156 692
Versionsnr.: 00001
Side: 3

Danox Forsikringsm{gler
V Claus Oxenvad
Skovly 102
Sellerup Str
7080 B»rkop

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed:
Danske Akupunkt»rer, Nordre Farimagsvej 1, 4700 N{stved.
Ansvarsforsikring
Vilk}r

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

Sikrede

Danske Akupunkt»rer, Nordre Farimagsvej 1, 4700 N{stved

Virksomhedens
aktiviteter

Akupunt»r - se vilk}r "Aktiviteter", hvor alle omfattede aktiviteter fremg}r.

D{kningsomr}de

Erhvervsansvar:
Produktansvar:

Oplysninger om
ansatte

Hovedbesk{ftigelse
Sundhedsv{sen i »vrigt i.a.n.

Brancheforening.

@vrige
Kontor
Konsulent/repr{sentant/s{lger
Reng»ring
Chauff»r
I alt
Oplysninger om
oms{tning

Europa
Europa
Hel}r
259,00

Timer
0

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

0
0
0
0

259,00

0

Aktivitet
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
Oplysninger om oms{tning
I Europa

1.200.000 kr.

Aktivitet
Sundhedsv{sen i »vrigt i.a.n.
Oplysninger om oms{tning
I Europa
D{kninger og
d{kningssummer

S}dan er I d{kket
H»jeste samlede erstatningsudbetaling
Heraf dog h»jst
Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
Erhverv Salg og Service . Boesk{rvej 11A . 7100 Vejle
Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114

0 kr.
D{kningssum pr. }r
10.000.000 kr.
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D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt
Dato: 14. september 2017
Kundenr.: 9194 66A
Aftalenr.: 9468 156 692
Versionsnr.: 00001
Side: 4

Erhvervsansvar
Forurening (fra forsikringsstedet)

10.000.000 kr.
2.000.000 kr.

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

10.000.000 kr.
Nej
Nej
Nej

Erhvervs- og produktansvar
Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar)

2.000.000 kr.

Retshj{lp (erhverv)
Selvrisiko

500.000 kr.

Erhvervsansvar
Der g{lder en selvrisiko p} 5.626 kr. af enhver tingskade, dog g{lder der for Forurening (fra forsikringsstedet) en selvrisiko p} 11.251 kr. af enhver tingskade
Produktansvar
Der g{lder en selvrisiko p} 10 % af enhver forsikringsbegivenhed, dog mindst 5.000
kr. Selvrisikoen kan for skader eller tab inden for et forsikrings}r ikke overstige
25.000 kr.
Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar)
Der g{lder en selvrisiko p} 5.626 kr. af enhver tingskade.
Retshj{lp (erhverv)
Der g{lder en selvrisiko p} 11.251 kr. af enhver skade.
Selvrisikobel»b er fastsat i 2017 og bliver indeksreguleret hvert }r. For Produktansvar
bliver selvrisikobel»b dog ikke indeksreguleret.

Indeksregulering af
summer

Summer bliver ikke indeksreguleret.

S{rlige vilk}r

G{ster eller elevers ejendele
Forsikringen d{kker ikke ansvar for tab eller skade ved tyveri eller bortkomst af g{sternes/elevernes ejendele.
Patienterstatningen
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 autoriserede sundhedspersoner.

Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
Erhverv Salg og Service . Boesk{rvej 11A . 7100 Vejle
Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114
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D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt
Dato: 14. september 2017
Kundenr.: 9194 66A
Aftalenr.: 9468 156 692
Versionsnr.: 00001
Side: 5

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 klageog erstatningsadgang inden for sundhedsv{senet Þ 27 ved udvist grov uagtsomhed.
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.
For virksomheden g{lder f»lgende:
Offentlige forskrifter mv.
Det er en betingelse for forsikringens d{kning, at offentlige krav eller forskrifter, herunder krav eller forskrifter om fremstilling, godkendelse eller m{rkning er overholdt.
Aktiviteter
Forsikringen omfatter nedenst}ende aktiviteter:
N}leakupunktur
El-akupunktur
Moxa
Laser
TDP-lampe
CITE apparat
Gua Sha
Gua-Shark-ISTM
Cupping
Kinesiske urter(urter og pilleform).
Akupressur
Tui na
Magnetiske kugler/magneter.
Zoneterapi
Massage
Kranio-sakral terapi og andre former for terapi, dog under foruds{tning af at
medlemmet er kvalificeret hertil, ved at have modtaget relavant uddannelse og
at denne uddannelse er accepteret af Praktisrende Akup»nkt»rer.
Forikringen d{kker ikke:
Ansvar for skade p}f»rt ved healing og andre terapiformer, som ligger udover
regels{ttet for Praktiserende akupunkt»rer.
Sikrede
Sikret p} erhvervs- og produktansvarsforsikringen er tillige enhver klinik,
der er medlem af Danske Akupunkt»rer og som er RAB godkendt.

Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
Erhverv Salg og Service . Boesk{rvej 11A . 7100 Vejle
Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114
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D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt
Dato: 14. september 2017
Kundenr.: 9194 66A
Aftalenr.: 9468 156 692
Versionsnr.: 00001
Side: 6

Samarbejdsaftale
Prisen og vilk}rene i denne forsikringsaftale er regnet og aftalt p} baggrund
af samarbejdsaftale mellem Danske Akupunkt»rer og Topdanmark.
Ved oph»r af samarbejdsaftalen, eller ved udtr{delse af Danske Akupunkt»rer
forts{tter forsikringen u{ndret, men fra
udtr{delsestidspunktet beregnes prisen efter de normalt g{ldende priser i
Topdanmark.
Import fra lande udenfor EU/E@S
Forsikringen d{kker ikke ansvar for personskade forvoldt af urter, der er
importeret fra lande uden for EU/E@S.
Tyveri / bortkomst
Forsikringen d{kker ikke ansvar for tab eller skade ved tyveri eller
bortkomst af g{sters eller patienters ejendele.
Patienter
Forsikringen d{kker ansvar for skade tilf»jet patienterne.
Ansvar for skade, som sikrede p}drager sig under et ans{ttelsesforhold p}
hospital, fremmed klinik og lignende d{kkes ikke.
Andre former for terapi
Forsikringen omfatter andre former for terapi end de, som er n{vnt under
virksomhedens aktiviteter, s}fremt behandleren har modtaget relevant
uddannelse, og at denne uddannelse er accepteret af brancheforeningem.

Telefon 70 15 77 77 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-salgserviceÅtopdanmark.dk
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D{kningsoversigt - Forsikringsoversigt

Danox Forsikringsm{gler
V Claus Oxenvad
Skovly 102
Sellerup Str
7080 B»rkop

Dato: 14. september 2017
Kundenr.: 9194 66A
Aftalenr.: 9468 156 692
Versionsnr.: 00001
Side: 7

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed:
Danske Akupunkt»rer, Nordre Farimagsvej 1, 4700 N{stved.
Bestyrelsesansvarsforsikring
Vilk}r

Vilk}rsnr. 9900-1 og 9916-1 g{lder for forsikringen.

Forsikringstager

Danske Akupunkt»rer, Nordre Farimagsvej 1, 4700 N{stved

D{kningsomr}de

Forsikringen d{kker i hele verden.

S}dan er
D{kning
virksomheden d{kket
Bestyrelsesansvar
Ansvar for kr{nkelse af arbejdstagers rettigheder

D{kningssum pr. }r
1.000.000 kr.
1.000.000 kr.

Oplysninger om
oms{tning

Det er oplyst, at oms{tningen for de sikrede selskaber ikke overstiger 50.000.000 kr.

Selvrisiko

Ved enhver skade er der en selvrisiko p}:
D{kning
Selvrisiko
Bestyrelsesansvar
0 kr.
Ansvar for kr{nkelse af arbejdstagers
28.129 kr.
rettigheder

Indeksreguleret
Nej
Ja

D{kningernes selvrisikobel»b er fastsat i 2017 og bliver indeksreguleret hvert }r.
Indeksregulering af
summer

Summer er fastsat i 2017 og bliver indeksreguleret hvert }r.
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