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FOR MEDLEMSFORENINGER I

PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING

I samarbejde med:



Parcelhusejernes Landsforening er meget glade for at kunne præsentere jer for vores helt unikke,
kollektive PL-forsikringspakke, der er eksklusiv for PL’s medlemsforeninger.
Forsikringspakken er blevet til i samarbejde med forsikringsselskaberne HDI Gerling og Topdanmark.

Forsikringspakken er opbygget på PL’s mangeårige erfaringer og dækker langt de fleste
forsikringsforhold, omkring ansvar, som en grundejerforening kan komme til at opleve.

I et vist omfang er det muligt via PL at få dækket ekstra forsikringsbehov, som jeres grudejerforening
måtte have.

Pakken indeholder:
• Lovpligtig erhvervsansvarsforsikring
• Retshjælpsforsikring
• Kautionsforsikring
• Erhvervsansvarsforsikring og
• Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring

Dette hæfte indeholder et uddrag af de for jeres forening relevante oplysninger pr. 1. april 2012 gældende
betingelser for forsikringerne i PL-forsikringspakken.

Eventuelle ændringer - herunder undtagelser -  vil løbende blive oplyst på PL’s hjemmeside,
www.parcelhus.dk. Det er de på PL’s hjemmeside anførte dækninger, der til enhver tid er gældende,
idet der kun i særlige tilfælde udsendes opdateringer af nærværende hæfte. Yderligere eksemplarer kan
downloades fra PL’s hjemmeside eller rektiveres ved henvendelse til sekretariatet.

Der sker en fortsat udbygning og et løbende tilsyn med forsikringsområdet, hvorfor gode ideer og
spørgsmål meget gerne modtages i PL’s sekretariat. Er der ideer til eller forespørgsler til ekstra dækning
eller anden forsikring, hører vi også gerne.

Alle forespørgsler om forsikringerne samt evt. skadesanmeldelser skal rettes til PL’s sekretariat, der
forestår al indledende sagsbehandling, blandt andet for at holde forsikringspræmien nede,  Det er
således ikke tilladt de enkelte tilsluttede foreninger at rette direkte kontakt til vores
forsikringssamarbejdspartnere udenom PL’s sekretariat. Se i øvrigt dette hæftes bagside for nærmere
vejledning.

Forsikringerne trådte i kraft 1. janaur 2000 for de foreninger, der på dette tidspunkt allerede var registreret
som medlemsforeninger. For foreninger indmeldt efter denne dato, er det tidspunktet for PL’s modtagelse
af den udfyldte indmeldelsesblanket (forudsat PL’s accept af indmeldelse), der er afgørende for evt.
dækning.

Med venlig hilsen
PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING

April 2012.
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Egne noter



Forsikringshæftet er udarbejdet af Parcelhusejernes Landsforening, februar 2012

Anmeldelse af forsikringsforhold

Hvis uheldet er ude så husk, at skaden alene kan anmeldes til PL’s sekretariat.
Husk endvidere, at ligegyldigt hvad, så skal man ikke ud fra en situation erkende
en skyld, som grundejerforeningen må påtage sig.

Det kan godt være, at det viser sig at være rigtigt, men hvis der viser sig andre
forhold, når en sag undersøges af forsikringsselskabet, er det bedre, at man
som f.eks. formand ikke har sagt noget, men har sørget for at være neutral og
har indsendt alle relevante informationer.

Vores aftale med forsikringsselskaberne bag den kollektive forsikringspakke
rummer, at det ikke er tilladt en grundejerforening (eller for den sags skyld et
af dennes medlemmer) at kontakte forsikringsselskaberne direkte.

PL er forpligtet til at lave en sagsforberedelse for forsikringsselskaberne og
afdække en række forhold, inden en sag indsendes til forsikringsselskabet.

Vi benytter ikke særlige blanketter, når der skal anmeldes en skade, men vi skal
bruge en skriftlig henvendelse fra foreningens bestyrelse, hvor det tydeligt
fremgår:

· hvem der er skadelidt
· hvad der er sket
· hvor det er sket
· hvornår det er sket
· hvordan det er sket
· evt. yderligere oplysninger, f.eks. fotos og vidners navne.


