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         Vedlagt følger tilbudsoversigt og tilbudsspecifikation som aftalt.

         Skulle du have spørgsmål til oversigten eller til specifikationen er
         du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret eller din assurandør.

         Du betjenes af: Henrik Hell Clausen

         Selskabets normale vilkår og forsikringsbetingelser er gældende og
         den/de anførte præmie(r) er ved helårlig betaling incl. eventuel stats-
         afgift. Forsikringsbetingelserne kan ses på hjemmesiden soenderjysk.dk.

         Tilbuddet er baseret på indeværende års priser (excl. evt. skadesfor-
         sikringsafgift) og er gældende i en måned fra dags dato. Afgifter
         og gebyrer er særskilt oplyst for hver enkelt privatforsikring. Udover
         de nævnte er der fakturagebyr pr. opkrævning på kr. 15,00 ved
         PBS-opkrævning og kr. 30,00 ved FI-opkrævning. Skadesforsikringsaf-
         giften opkræves med 1,1% af præmien og betales ved enhver nytegning
         samt af ændringsbeløb i forsikringstiden.

         Eventuel samlerabat, seniorrabat m.v. på private skadesforsikringer er
         fratrukket og forudsætter, at tilbuddet accepteres i sin helhed.
         Ejerskifteforsikring og Autohjælp er ikke omfattet af samlerabat.

         Vi kan oplyse, at nogle af Sønderjysk Forsikrings medarbejdere får
         provision når de sælger en forsikring.

         Vi håber, at vedlagte svarer til det forventede og glæder os til at
         høre din mening om tilbuddet.

         Med venlig hilsen

         Sønderjysk Forsikring G/S
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         TILBUDSOVERSIGT vedrørende:

         * Erhvervsansvarsforsikring               Årlig præmie kr.      31.050
           Tilbudsnummer..:     1243377
           Virksomhedsart.: Forsamlingshus
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         FORSIKRINGSTYPE..........:   Erhvervsansvarsforsikring
         TILBUDSNUMMER............:       1243377
         GYLDIGHED FRA/TIL........:   01.09.2015 - 01.01.2016
         OPKRÆVNING...............:   Helårlig
         ______________________________________________________________________

         FORSIKRINGEN OMFATTER....:
            Erhvervsansvarsforsikring.
            Virksomhedsart            Forsamlingshus
            Antal heltidsansatte      1,0

         FORSIKRINGEN DÆKKER......:
            Erhv.ansvar personskade       10.000.000 kr.
            Erhv.ansvar tingskade         10.000.000 kr.

         GENEREL SELVRISIKO.......:
            Erhv.ansvar personskade   Kr.  1000
            Erhv.ansvar tingskade     Kr.  1000

         ØVRIGE FORHOLD...........:

            Antallet af omregnede heltidsansatte er tariferet efter arten af
            den virksomhed, de er beskæftiget med.
            De ovennævnte ansatte er indplaceret i fareklasse         9
            Før den årlige fornyelse af policen vil De modtage reguleringsskema,
            hvor eventuelle ændringer i antal og beskæftigelse skal anføres.

            Nærværende police kan indeholde flere kategorier af medarbejdere med
            forskellige risikoprofiler og inddeling i fareklasser.
            Den ovenfor anførte dækningssum på hhv. person- og tingskade udgør
            maksimumdækningen for selskabets hæftelse på nærværende police
            inden for gyldighedsperioden i det enkelte forsikringsår, uanset
            dækningssummen fordeles på en eller flere skader eller flere
            kategorier af medarbejdere.

            Omfang:
            Forsikringen omfatter 31 landsbylaug.
            Forsikringen koster 1.000 kr. pr. Laug pr. år.

            Landsbylaugene er ansvarlige for feks frivillige
            aktiviteter, arrangementer, fællesprojekter mv.
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         ( )  ACCEPT: Foranstående tilbud accepteres herved i sin helhed:
         ( )  ACCEPT: Følgende tilbudsnumre accepteres herved:

         ____________________   _____________________   _____________________

         ____________________   _____________________   _____________________

         ____________________   _____________________   _____________________

         RISIKOOPLYSNINGER:

         Har du, din husstand eller din virksomhed anmeldt skader inden for de
         seneste 3 år?
         ____Nej ____Ja - Hvilke:____________________________________________

         Har du, din husstand eller din virksomhed fået skærpet betingelser,
         pålagt særlig selvrisiko, reduceret dækninger eller fået forhøjet
         præmie pga. skadesforløb?

         ____Nej ____Ja - Hvilke_____________________________________________

         Er dine, din husstands eller din virksomheds forsikringer ophørt pga.
         skadesforløb og/eller ophørt pga. restance?

         ____Nej
         ____Ja, pga. skadesforløb - Hvilke__________________________________
         ____Ja, pga. restance - Hvilke______________________________________

         Er du, din husstand eller din virksomhed registreret i RKI eller
         lignende kreditinstitutter?

         ____Nej ____Ja

         Er du, din husstand eller din virksomhed blevet fritstillet på dine/
         jeres forsikringer? I givet fald, hvad er årsagen?

         ___Nej ___Ja - Hvilke_______________________________________________

         Er der forbehold i nuværende bygningspolice?

         ____Nej ____Ja - Hvilke_____________________________________________
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         BEGUNSTIGELSE: SKAL ALENE UDFYLDES, NÅR DER ER VALGT DØDSFALDSDÆKNING
         PÅ ULYKKESFORSIKRINGEN:

         Er en af nedenstående muligheder ikke afkrydset vil "nærmeste på-
         rørende" blive indsat som begunstiget.

         ( ) Krydsulykke (oprettes af voksne par, der ikke er gift)
         ( ) Andre:
                   Fulde navn:   ____________________________________________
                   Cpr.nr:       ____________________________________________
                   Adresse:      ____________________________________________
                   Postnr. og by:____________________________________________

         Sønderjysk Forsikring benytter NemKonto ved udbetaling. Såfremt dette
         ikke ønskes, skal Sønderjysk Forsikring underrettes skriftligt. Se
         endvidere www.soenderjysk.dk for yderligere information.

         Tilbuddet er afgivet under forudsætning af, at de afgivne oplysninger
         er korrekte samt at disse og risikoen m.v. kan godkendes af selskabet.

         Ingen forsikringer er bindende før police eller skriftlig accept fra
         Sønderjysk Forsikring G/S foreligger.
         Jeg bemyndiger Sønderjysk Forsikring G/S til at indhente oplysninger om
         skadesforløb, skærpede vilkår m.v. hos tidligere selskaber.

         Ønsker du, ca. 3-4 gange årligt, at modtage vores nyhedsservice pr.
         mail:

         ( ) Ja tak, jeg ønsker at modtage nyhedsservice.
         ( ) Nej tak, jeg ønsker ikke at modtage nyhedsservice.

         E-mail:_____________________________________________________________

         TILMELDING TIL BETALINGSSERVICE:

         Kontohavers cpr.nr:______________Reg.nr:_____Kontonr.:______________

         _____  _______________________________         _____________________
         Dato   Sønderborg Landsbyforum                 Tlf.nr.:
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         Gebyrer og afgifter betales ud over de præmier, som er anført på
         tilbudsoversigten.

         Stormflodsafgift samt miljøbidrag opkræves 1 gang årligt.
         Skadesforsikringsafgiften opkræves med 1,1% af præmien og be-
         tales ved enhver nytegning samt af ændringsbeløb i forsikrings-
         tiden.

         GEBYRER OG AFGIFTER vedrørende:


