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Kære alle,

Jeg har nu modtaget et forsikringstilbud fra vores forsikringsmægler, Willis, som I skal tage stilling
til, om I vil tage imod, og hvilke tilvalg I ønsker at tegne.

Udover nedenstående tilbud, har jeg vedhæftet vilkårene, samt de vilkår der er for den rammeaftale
KAB har.

Vælges alle dækninger, med undtagelse af antenne dækning, vil den årlige præmie udgøre 43.206
kr.

Jeg kan oplyse, at jeres nuværende præmie, hos Tryg forsikring, udgjorde 54.892 kr. i 2014.

Priser
Ejendom:
Basisdækning indeholdende Brand, ABB og BL-vilkår, samt udvidet huslejetab med en sum på
5.250.000 kr. kan tegnes til en årlig præmie på kr. 16.850 inkl. vores vederlag
Tilvalg af rørskadedækning kan tegnes mod en årlig merpræmie på kr. 18.326 inkl. vores vederlag.
Tilvalg af svampe- og insektskadedækning kan tegnes mod en årlig merpræmie på kr. 2.471 inkl.
vores vederlag.
Tilvalg af glas- og sanitets dækning kan tegnes mod en årlig merpræmie på kr. 5.559 inkl. vores

vederlag.

Antennedækning:
Årlig præmie udgør 2.031 kr. med en selvrisiko på 5.450 kr. af enhver skade

Ovenstående præmiesatser er med 0 kr. i selvrisiko (ekskl. Antennen), dog vil rørskader blive opgjort
jf. ejendomsforsikringens punkt 63 på lige fod med den øvrige del af KAB.
Andelsboligen vil indgå i KAB´s portefølje med udløb 01.10.2016.

I må meget gerne læse vilkår m.m. igennem, drøfte det i bestyrelsen, og tage stilling til om det er
noget I ønsker at tegne.

Rigtig god weekend til jer alle.

Med venlig hilsen
Louise Rasmussen
Kundekonsulent
T 38 38 18 66
F 33 63 10 20
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