
24. november 2021

Foreningen Cykling Uden Alder
Otto Busses Vej 5
2450 K»benhavn Sv

Forsikringsnummer
E 9374 508 218

Police for turistk»rsel

I denne police og i vilk}rene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har af-
talt med jer.

Det er vigtigt, at I l{ser policen igennem, s} I er sikre p}, at oplysningerne til en-
hver tid er korrekte og i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis det ikke
er tilf{ldet, bedes I kontakte os hurtigst muligt.

Forsikringerne i denne police g{lder fra de nedenn{vnte datoer. V{r opm{rk-
som p}, at denne police afl»ser eventuelle tidligere udstedte policer med samme
forsikringsnummer.

Forsikringsart: Bilag:

Kollektiv ulykke #ndret 21.05.2014 A

G{ldende vilk}r er tidligere fremsendt

Vi har aftalt en 3-}rig forsikringsperiode med jer, der l»ber indtil den 01.01.2025.
Rabat for den fler}rige forsikringsperiode er indregnet i prisen for jeres forsikrin-
ger. Forsikringsaftalen kan fornyes for en ny fler}rig periode med rabat eller en
1-}rig periode uden rabat.

Forsikringerne i denne police beregnes efter den til enhver tid g{ldende tarif og
betales den 1. Januar.
Forsikringerne i denne police har hovedforfaldsdag den 1. Januar.

Forsikringsaftale

Forsikringsperiode

Betaling og hovedforfald
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24. november 2021

Forsikringsnummer
E 9374 508 218
Bilag A

Bilag A

G{ldende vilk}r 6631-2 s}fremt de ikke er fraveget i policen.

Forsikret personkreds:
Forsikringen d{kker medlemmer n}r de udf»rer frivillige aktivieter i henhold til
foreningens form}lsparagrafer. S}fremt form}lsparagraffen er afviget fra, hvad
der normalt forventes af en cykelforening, skal Topdanmark Forsikring kontaktes
for revudering af pr{mie og d{kningsomfang.

Forsikringssummer pr. person:
Ved d»d:
250.000 kr.

Ved fuldst{ndig invaliditet fra 8 % men
250.000 kr.

S{rlig tekst/vilk}r:
Uanset vilk}rene indeksreguleres forsikringssummerne ikke

Pr{mien betales forud og reguleres hvert }r p} grundlag af foreningens antal
medlemmer og de frivilliges antal arbejdstimer i }rets l»b. (Navnelister skal ikke
indsendes).
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