
VELKOMMEN 

Danske Vandværkers forsikringsaftale med Tryg



REDIGERBAR TEKST

Bas i spakke

• All Risk Forsikring

• Erhvervs- og produktansvarsforsikring

• Arbejdsskadeforsikring



REDIGERBAR TEKST

All Risk Forsikring

Forsikringen indeholder: 

• Brand

• Tyveri

• Vandskade

• Lynnedslag / overspænding

• Maskinkasko

• Svamp og insekt

• Udvidet rørskadedækning

• Netbank - Forsikringssum på 5 mio. kr. 



Al l  R i sk  - Trans ientbeskytte l se

• Hvis vandværket bliver ramt af et lynnedslag og 

ikke har installere transientbeskyttelse 

femdobles den ordinære selvrisikoen efter den 

første lynnedslagsskade. 

• Har vandværket installeret og fået godkendt 

deres transientbeskyttelse er der ingen selvrisiko 

hvis skadesårsagen er 

lynnedslag/overspændning.

• Installationserklæringen skal udfyldes af 

vandværkets autoriserede el-installatør og 

godkendes af Tryg. Kontakt RTM for en drøftelse. 



Al l  R i sk  - Termografer ing

Tryg stiller krav om at hovedtavlen 
termograferes hvert anden år af en autoriseret 
termografør. 

Hvis vandværket ikke overholder kravet til 
termografering fordobles den ordinære 
selvrisiko



Al l  R i sk  – Varmt Arbejde

• Svejsning
• Skærebrænding
• Lodning
• Tagdækning
• Ukrudtsafbrænding
• Andet arbejde, der bruger varmeudviklende 

værktøjer

Download blanketten vedr. varmt arbejde
på Danske Vandværker hjemmeside

• Selvrisiko 250.000 kr. hvis krav ikke 
overholdes 



REDIGERBAR TEKST

E r h v e r v s - o g
p r o d u k t a n s v a r f o r s i k r i n g

Forsikringen indeholder bla. dækning for: 

Person- og/eller tingskade: DKK 20.000.000

Ingrediens-/komponentskader: DKK 20.000.000

Forholdsregler ved skade:

• Begræns skaden mest muligt

• Informer skadelidte om hvilket forsikringsselskab I er forsikret i. 

• Anerkend aldrig selv et erstatningsansvar, henvis blot til at 

skaden bliver anmeldt til jeres ansvarsforsikringsselskab.



Arbejdsskade

Forsikringen dækker hvis vandværkets medarbejdere
kommer til skade I arbejdstiden. 

Forsikringen dækker uanset om arbejdet er lønnet, 
ulønnet, kortvarigt eller permanent 

Forsikringen dækker IKKE bestyrelesmedlemmer hvis
de kommer til skade I forbindelse med 
bestyrelsesarbejdet



Til lægsfors ikr inger ti l basispakken

Forsikringer som bør drøftes I bestyrelsen



Ulykkes for s ik r ing t i l bestyre l sen.

• Forsikringen dækker ulykker der sker i forbindelse med 

bestyrelsesarbejde  (gælder også ved rejser i Danmark  

og kurser der sker i vandværkets interesse)

• Skader på briller

• Invaliditetsdækning : 400.000 DKK

• Dødsfaldsdæking :      200.000 DKK 

Den årlige præmie andrager 484 kr. for hele bestyrelsen 



Bestyre l sesansvars for s ik r ing – M/U 
kr imina l i tetsdækning

Bestyrelsesansvarsforsikringen er en tillægsforsikring som dækker alle 
bestyrelsesmedlemmer i vandværket. 

Forsikringen dækker bestyrelsens erstatningsansvar og beskytter 
bestyrelsesmedlemmets personlige formue mod krav.

Hvis du som bestyrelsesmedlem har handlet ansvarspådragende hæfter du 
med hele din personlig formue.

Underslæbsdækning kan tilkøbes. 

• Forsikringssummer fra 1 til 5 mio. kr.

• Årlig Præmie fra 718 kr. 



Retshjælps for s ik r ing

Retshjælp dækker sikrede ved tvister. Ved tvister forstås 
konflikter der kan danne grundlag for en et civilretslig 
søgsmål. 

2 mulige forsikringssummer:

Dækningssum: 125.000 kr. 

Dækningssum: 200.000 Kr.   

Præmie fra 936 kr. om året



Udv idet Gravedækning

• Udvidet gravedækningsforsikring bør du tegne hvis dit vandværk 

selv udfører, anviser eller fører tilsyn med gravearbejde.

• Præmien andrager 870 kr. pr. omfattet medarbejder 



Bi l for s ik r ing

Forsikringen er inklusiv kasko, brand og ansvar med følgende fordele:

Selvrisiko 6.000 kr. pr. skade

Præmie: 3.717 kr. pr. år (Varerbil)

Præmie: 5.095 kr. pr- år. (Personbil)

• Ubegrænset antal kilometer

• Ingen præmieregulering ved skade

• Samme pris med anhængertræk

• TRYG lånebilsordning.



Entrepr i sefor s ik r ing

• Bygge- og anlægsarbejder herunder, ny-, om- og tilbygning

• Vedligeholdelse, renovering reparation og udbygning på 

eksisterende anlæg. 

• Entreprisen omfatter desuden montage- og installationsopgaver 

der ligger inden for det traditionelle VVS- område.

All risk forsikring: 25.000.000 kr. 

All risk forsikring / eksisterende bygning: 25.000.000 kr. 

Ansvarsforsikring 10.000.000 kr. 

Kontakt RTM senest 14 dage før i går i gang med et projekt.



Få skadehjælp 24/7 – 365 dage om året

Hvis vandværket bliver udsat for et cyberangreb kan I døgnet rundt få 

eksperthjælp til at stoppe angrebet, håndtere skaderne og komme 

tilbage på sporet.

Forsikringen dækker vandværkets omkostninger ved cyberangreb, feks

skade på it systemer, netværk, software og data 

Dækning ved læk af persondata og tredjemands oplysninger

Ved brud på datasikkerheden skal datatilsynet kontaktes inden for 72 

timer og øvrige involveret hurtigst muligt. Forsikringen hjælper med 

denne proces.  Dækning for formuetab / erstatningskrav ved læk af 

informationer. 

Omkostninger til advokatbistand og PR-konsulent

Forsikringen dækker omkostninger til advokatbistand, så de juridiske 

aspekter håndteres korrekt. Derudover dækkes omkostninger til PR  

konsulenter hvis det er nødvendigt for at beskytte vandværkets 

omdømme.

Cyberforsikring



Kontakt mig for  Rådg ivn ing.  

Vil du vide mere ? 

Så kontakt Lars Henriksen - RTM 
Forsikringsmægler

Telefon: 43 57 51 03
Mail: Danskevv@rtm.dk


