Lokalforeningernes egne forsikringer
På DcH´s Landsmøde i marts 2012 oplyste DcH´s forsikringsmægler, Johannes Koppetsch, at der
blev arbejdet på at etablere en gruppeaftale for de forsikringer, som lokalforeninger selv står for.
En sådan gruppeaftale er nu indgået med Thisted Forsikring og her kan lokalforeninger under DcH,
med stor fordel indtegne de forsikringer, som ikke er omfattet af DcH´s kollektive
forsikringsprogram.
Der vil for langt de fleste lokalforeninger være tale om forsikring af klubhus, løsøre,
udendørsanlæg (f.eks. lysanlæg) og evt. ansvarsforsikring for motorkøretøjer med over 25 HK
(indtil 25 HK er omfattet af den kollektive DcH-ansvarsforsikring).
Forsikringerne er indrettet således, at der hverken opstår ”huller” eller overlapninger med de
kollektive DcH-forsikringer og præmierne ser ud til at være meget konkurrencedygtige.
Thisted Forsikring g/s blev etableret i 1853 og er et selvstændigt, lokalt forankret og gensidigt
forsikringsselskab, der ejes af kunderne.
Thisted Forsikring driver sine aktiviteter fra hovedkontoret i Thisted, hvor de har ca. 85
medarbejdere og en samlet præmieindtægt på ca. 230 mio. kr.
Johannes Koppetsch har et godt kendskab til Thisted Forsikring og betegner selskabet, som et
solidt og seriøst selskab, hvor skadebehandling typisk foregår hurtigt og problemfrit.

Via Johannes Koppetsch kan lokalforeninger få et uforpligtende tilbud på deres forsikringer, ved at
udfylde et særligt spørgeskema. Spørgeskemaet kan hentes på DcH´s hjemmeside under
”Forsikring”.
HUSK:
Lokalforeningerne skal selv tegne følgende forsikringer:








Bygningsforsikring for klubhuse, inkl. husejeransvar.
Løsøreforsikring for løsøre i klubhus, container, m.v. (evt. EDB-udstyr hjemme hos
bestyrelsesmedlemmer), lysanlæg og andre udendørsanlæg.
Ansvarsforsikring for motorkøretøjer over 25 hk
Evt. Kaskoforsikring for motorkøretøjer, trailer, m.v.
Evt. Bestyrelsesansvarsforsikring
Evt. Kriminalitetsforsikring (bedrageri med foreningens midler)
Herudover skal man være opmærksom på, at de kollektive ansvars- og
arbejdsskadeforsikringer ikke dækker i forbindelse med egentlig byggeri og gravearbejde.
Her tilrådes det at rette kontakt til DcH´s forsikringsmægler, Johannes Koppetsch.

Johannes Koppetsch kan kontaktes på tlf. 2714 0119 eller e-mail: jhk@fmgagenturer.dk

