
Forsikringsaftale

Dato: 26. februar 2020
CVR-nr.: 85505815
Kundenr.: 3004 80C
Aftalenr.: 9474 061 334
Side: 1

Din Forsikringsmægler Aps
Stamholmen 110, 1
2650 Hvidovre

Vi har noteret, at I skal have al post fra os vedrørende denne kundes forsikringsaftale:
Sammenslut.af Danske Fodplejere, Sadf C/O Linda Dam Havmøller, Storegade 8, A,
6240 Løgumkloster.

Forsikringsaftale

Vi har fået oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er erhvervs- og arbejdsgiverorgani-
sationer.

Det er vigtigt, at I læser aftalen grundigt igennem.

Hvis der er oplysninger, som ikke svarer til det, vi har aftalt, skal I kontakte os hurtigst mu-
ligt.

Forsikringerne i denne aftale gælder fra de datoer, som I kan se på aftalens oversigt. Det
er nu denne aftale, som gælder for jeres virksomhed, og den afløser aftaler, vi tidligere
har sendt til jer.

Vilkår, der gælder for jeres forsikringer, kan ses og downloades fra
www.topdanmark.dk/vilkaar/erhverv.

I betaler jeres forsikringer den 1. januar.

Vi fornyer aftalen hvert år i januar måned.

Denne aftale gælder 1 år.

Virksomheden har inden aftalens oprettelse oplyst, at den ikke har fået afslag på forsikrin-
ger og ikke har fået opsagt forsikringer.
Virksomheden har også oplyst, at der ikke har været skader på virksomhedens erhvervs-
forsikringer indenfor de seneste 3 år.
Er oplysningerne ikke korrekte, kan virksomheden risikere at miste retten til erstatning helt
eller delvist.

I har indgået en aftale med Din Forsikringsmægler Aps, og vi har regnet prisen i henhold
til denne aftale. Hvis aftalen med Din Forsikringsmægler Aps ophører, skal I kontakte os.

Vores oplysninger
om jer

Læs aftalen igennem

Se jeres vilkår på vo-
res hjemmeside

Måned, hvor I skal
betale

Måned, hvor vi
fornyer aftalen

Så lang tid gælder
aftalen

Virksomhedens
oplysninger om
tidligere forsikringer
er væsentlige

Aftale med
Forsikringsmægler

Telefon 44 74 70 31 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-maegler@topdanmark.dk
Erhverv Mægler . Borupvang 4 . 2750 Ballerup
Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 BIZZA002B



Aftaleoversigt

Dato: 26. februar 2020
CVR-nr.: 85505815
Kundenr.: 3004 80C
Aftalenr.: 9474 061 334
Side: 2

Din Forsikringsmægler Aps
Stamholmen 110, 1
2650 Hvidovre

Vi har noteret, at I skal have al post fra os vedrørende denne kundes forsikringsaftale:
Sammenslut.af Danske Fodplejere, Sadf C/O Linda Dam Havmøller, Storegade 8, A,
6240 Løgumkloster.

Aftaleoversigt

Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner.

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens højre kolonne viser, fra hvilken dato forsik-
ringstypen er ændret.

Den midterste kolonne viser, om forsikringen er ændret eller uændret.

Sådan læser I
oversigten

Forsikringstype,
status og gældende
dato

Forsikringstype Status Gældende fra

Ansvar Ændret 05.02.2020

Bestyrelsesansvar Uændret 01.01.2020

Vi beder jer være opmærksomme på, at hver enkelt forsikring, som er nævnt i denne
oversigt, er en selvstændig forsikring. Læs mere om betydningen af dette i vilkårene un-
der opsigelse og varsling.

Telefon 44 74 70 31 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-maegler@topdanmark.dk
Erhverv Mægler . Borupvang 4 . 2750 Ballerup
Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 BIZZA002B



Dækningsoversigt -
Forsikringsoversigt

Dato: 26. februar 2020
CVR-nr.: 85505815
Kundenr.: 3004 80C
Aftalenr.: 9474 061 334
Versionsnr.: 00001
Side: 3

Din Forsikringsmægler Aps
Stamholmen 110, 1
2650 Hvidovre

Vi har noteret, at I skal have al post fra os vedrørende denne kundes forsikringsaftale:
Sammenslut.af Danske Fodplejere, Sadf C/O Linda Dam Havmøller, Storegade 8, A,
6240 Løgumkloster.

Ansvar

Vilkårsnr. 9900-1, 9903-1 og 9910-1 gælder for forsikringen.

Sammenslut.af Danske Fodplejere, Sadf C/O Linda Dam Havmøller, Storegade 8, A,
6240 Løgumkloster

Brancheforening.

Fodplejer - se vilkår "Aktiviteter" hvor alle omfattede aktiviteter fremgår.
Voksbehandlinger.
Zoneterapeut.

Massageklinik.

Erhvervsansvar: Europa
Produktansvar: Europa

Vilkår

Sikrede

Virksomhedens
aktiviteter

Dækningsområde

Oplysninger om
ansatte

Hovedbeskæftigelse Helår Timer
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer 3,00 0

Øvrige
Kontor 0,00 0
Konsulent/repræsentant/sælger 0,00 0
Rengøring 0,00 0
Chauffør 0,00 0

I alt 3,00 0

Oplysninger om
omsætning

Aktivitet
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.

Oplysninger om omsætning
I Europa 0 kr.

Aktivitet
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
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Erhvervsansvar
Der gælder en selvrisiko på 2.115 kr. af enhver tingskade, dog gælder der for Erhvervsan-
svar en selvrisiko på 2.115 kr. af enhver tingskade og for Forurening (fra forsikringsstedet)
en selvrisiko på 2.115 kr. af enhver tingskade

Produktansvar
Der gælder en selvrisiko på 10 % af enhver forsikringsbegivenhed, dog mindst 2.000 kr.
Selvrisikoen kan for en skade ikke overstige 2.000 kr..

Fareafværgelse (erhvervs- og produktansvar)
Der gælder en selvrisiko på 2.115 kr. af enhver tingskade.

Oplysninger om omsætning
I Europa 0 kr.

Aktivitet
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer

Oplysninger om omsætning
I Europa 0 kr.

Oplysninger om omsætning der ikke er fordelt på aktiviteter
I Europa 2.000.000 kr.

Dækninger og
dækningssummer

Sådan er I dækket Dækningssum pr.
år

Højeste samlede erstatningsudbetaling 30.000.000 kr.
Heraf dog højst

Erhvervsansvar 30.000.000 kr.
Forurening (fra forsikringsstedet) 2.000.000 kr.

Produktansvar 30.000.000 kr.
Ingrediens- og / eller komponentskade Nej
Ingrediens- og / eller komponentskade og tab Nej
Behandling og bearbejdning (produktansvar) Nej

Erhvervs- og produktansvar
Fareafværgelse (erhvervs- og produktansvar) 2.000.000 kr.

Retshjælp (erhverv) 500.000 kr.

Selvrisiko

Telefon 44 74 70 31 . www.topdanmark.dk . E-mail: e-maegler@topdanmark.dk
Erhverv Mægler . Borupvang 4 . 2750 Ballerup
Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 BIZZA002B



Dækningsoversigt -
Forsikringsoversigt

Dato: 26. februar 2020
CVR-nr.: 85505815
Kundenr.: 3004 80C
Aftalenr.: 9474 061 334
Versionsnr.: 00001
Side: 5

Retshjælp (erhverv)
Der gælder en selvrisiko på 11.893 kr. af enhver skade.

Selvrisikobeløb er fastsat i 2020 og bliver indeksreguleret hvert år. For Produktansvar bli-
ver selvrisikobeløb dog ikke indeksreguleret.

Summer bliver ikke indeksreguleret.

Gæster eller elevers ejendele
Forsikringen dækker ikke ansvar for tab eller skade ved tyveri eller bortkomst af gæster-
nes/elevernes ejendele.

Gæster eller elevers ejendele
Forsikringen dækker ikke ansvar for tab eller skade ved tyveri eller bortkomst af gæster-
nes/elevernes ejendele.

For aktivitet Aktiviteter vedrørende fysisk velvære gælder følgende:

Gæster eller elevers ejendele
Forsikringen dækker ikke ansvar for tab eller skade ved tyveri eller bortkomst af gæster-
nes/elevernes ejendele.

For virksomheden gælder følgende:

Offentlige forskrifter mv.
Det er en betingelse for forsikringens dækning, at offentlige krav eller forskrifter, herunder
krav eller forskrifter om fremstilling, godkendelse eller mærkning er overholdt.

Aktiviteter
Forsikringen omfatter følgende aktiviteter:
- Fodpleje/ fodbehanding, der er udført af uddannede fodplejere, uanset om
det foregår på klinik, institution, i fodplejerens
eller patientens hjem eller arbejdsplads, sportsplads m.m.
- Udførelse af fodbehandling i forbindelse med sportsarrangementer, idræt og
lignende, uanset om dette er lønnet.
- Aktiviteter udført i forbindelse med eller under øvelse af kurser.
- Virke som fodplejekonsulent, underviser, supervisor eller lignende.
- Fodplejer med praksis på Grønland og Færøerne.
- Fodpleje/ behandling, som er beroende på et aftaleforhold med en
virksomhed, organisation, forening eller person, og som udføres
lejlighedsvist uden for Danmarks grænser.
- Ansvar, som den sikrede måtte ifalde som bruger eller lejer af bygning
eller grundareal, der benyttes i forbindelse med virksomhedens virke som
fodplejer.

Indeksregulering af
summer

Særlige vilkår
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- Klipning af og lakering af negle.
- Brug af softlaser.
- Akupunktur
- Behandling med doktorfisk.
- Voksbehandling
- Rådgivning af produkter til fodpleje
- Zoneterapeut
- Massage

Behandlingsdækning
For personskade tilføjet patienter/klienter under eller som følge af
rådgivningen eller behandlingen gælder, at denne skal være udført af
uddannede personer

Omsætning
Uanset, at andet fremgår af forsikringsaftalen har forsikringstageren oplyst
en samlet omsætning på 115 mio. kr. og 450 medlemsvirksomheder.

Præmien for erhvervansvar og produktansvar er beregnet på baggrund af antal
ansatte.

Afløbsdækning
Forsikringen er udvidet til at omfatte afløbsforsikring for ophørte
fodplejervirksomheder med en periode på 5 år, begyndende fra datoen for den
pågældende virksomheds ophør.

Sikrede
Sikret på erhvervs- og produktansvarsforsikringen er tillige enhver klinik,
som er medlem af Sadf.

Nye aktiviteter/behandlingsmetoder
Forsikringen omfatter alene andre former for terapi end de, som er nævnt under
virksomhedens aktiviteter, såfremt behandleren har modtaget relevant
uddannelse. Uddannelsen inden for faget skal være accepteret af
brancheforeningen og Topdanmark, for at der kan opnås dækning for
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behandlingsskader.

Samarbejdsaftale
Prisen og vilkårene i denne forsikringsaftale er regnet og aftalt på baggrund
af samarbejdsaftale mellem Sadf og Topdanmark.
Ved ophør af samarbejdsaftalen, eller ved udtrædelse af Sadf fortsætter
forsikringen uændret, men fra
udtrædelsestidspunktet beregnes prisen efter de normalt gældende priser i
Topdanmark.

Undtagelser
- Ansvar for skade, som sikrede pådrager sig under et ansættelsesforhold på
hospital eller fremmed klinik.
- Ansvar for skade eller tab ved tyveri eller bortkomst af patienternes
ejendele.
- Operative indgreb.
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Din Forsikringsmægler Aps
Stamholmen 110, 1
2650 Hvidovre

Vi har noteret, at I skal have al post fra os vedrørende denne kundes forsikringsaftale:
Sammenslut.af Danske Fodplejere, Sadf C/O Linda Dam Havmøller, Storegade 8, A,
6240 Løgumkloster.

Bestyrelsesansvar

Vilkårsnr. 9900-1 og 9916-1 gælder for forsikringen.

Sammenslut.af Danske Fodplejere, Sadf C/O Linda Dam Havmøller, Storegade 8, A,
6240 Løgumkloster

Forsikringen dækker i hele verden.

Det er oplyst, at omsætningen for de sikrede selskaber ikke overstiger 50.000.000 kr.

Ved enhver tingskade er der en selvrisiko på:

Dækningernes selvrisikobeløb er fastsat i 2020 og bliver indeksreguleret hvert år.

Summer er fastsat i 2020 og bliver indeksreguleret hvert år.

Vilkår

Forsikringstager

Dækningsområde

Sådan er
virksomheden
dækket

Dækning Dækningssum pr.
år

Bestyrelsesansvar 1.057.005 kr.
Ansvar for krænkelse af arbejdstagers rettigheder 1.057.005 kr.

Oplysninger om
omsætning

Selvrisiko
Dækning Selvrisiko Indeksreguleret
Bestyrelsesansvar 0 kr. Nej
Ansvar for krænkelse af arbejdstagers
rettigheder

29.732 kr. Ja

Indeksregulering af
summer
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