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Aftalepart vedr.  
rammeaftalen Danske Vandværker 
 Solrød Center 20 C 
 2680 Solrød Strand 
 
Forsikringstager Foreninger bag de enkelte vandværker. 
 
Aftale  Policen hører til i en rammeaftale mellem Danske Vandværker og Tryg 

Forsikring.                             
  
Dækning  Bestyrelses- og direktionsansvar 
  
Sikrede Tilmeldte vandværkers tidligere, nuværende eller kommende fysiske 

medlemmer af bestyrelse og direktion samt medarbejdere der kan 
pådrage sig et personligt ledelsesansvar, jf. definitionen af sikrede i 
betingelserne pkt. 1. 

 
 Udvidet kriminalitetsforsikring: 
 Danske vandværker og tilmeldte vandværker, jf. definitionen i 

betingelsernes pkt. 1. 
 Vandværkets egne ansatte eller personer tilknyttet vandværkets 

bestyrelse, samt vandværkets valgte kassere er omfattet af forsikringen. 
Personer/virksomhed der udfører arbejde og fakturerer DV for en 
ydelser er ikke omfattet. 

 
Forsikringssum  

• 1 mio. kroner  Bestyrelsesansvar       

 1 mio. kroner   Bestyrelsesansvar og kriminalitet     

1 mio. kroner pr. forsikringsbegivenhed og pr. forsikringsår  

 

• 2 mio. kroner   Bestyrelsesansvar       

2 mio. kroner    Bestyrelsesansvar og kriminalitet    

2 mio. kroner pr. forsikringsbegivenhed, dog højst 4 mio. kroner pr. 

forsikringsår.  
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• 5 mio. kroner   Bestyrelsesansvar      

5 mio. kroner  Bestyrelsesansvar og kriminalitet       

  5 mio. kroner pr. forsikringsbegivenhed, dog højst 10 mio. kroner pr. 
forsikringsår  

 
Selvrisiko  10 % af ethvert dækningsberettiget tab - Dog min. DKK 1.000 og max. 

DKK 5.000 

 
Retroaktiv dato: For det enkelte vandværk og alle sikrede under det enkelte 

vandværkgælder det, at policen ikke dækker krav der udspringer af 
handlinger eller undladelser som ligger før ikrafttrædelsesdatoen for selv 
samme vandværks dækning. 

 
Geografisk område: Danmark 
 
Forsikringsbetingelser: Bestyrelses- og direktionsansvar: 
 Forsikringsbetingelser for bestyrelses- og direktionsansvar nr. 09-2008. 
 
 Udvidet kriminalitetsforsikring: 
 Kriminalitetsforsikring – udvidet dækning, Almindelige betingelser juni 

2002 
 
Særlige betingelser for  
Kriminalitetsdækning 
 

Der skal være 2 underskrifter på samtlige bilag/posteringer og lignende. 
Hensigten med kravet er, at der af anden underskriver sker en kontrol af 
den første underskrivers behandling af bilaget/posteringen. 

 
 Hvis vandværkerne ikke opfylder: 

"der skal være to underskrifter på samtlige bilag/posteringer o.l.", 
så vil der ved enhver forsikringsbegivenhed gælde en selvrisiko på 10%, 
dog min. 2.500 kr. Det skal dog præciseres, at der i disse tilfælde alene 
er dækning, når bilag/posteringsbeløbet ikke overstiger 5.000 kr. 
 
Ved de forskellige dækningssummer stilles følgende krav om medvirken 
af registreret revisor:  
 
Sum 1 mio. kr.: Der stilles ikke krav om registreret revisors medvirken 
ved udarbejdelse af regnskab eller gennemgang af regnskab. Det 
forventes at regnskab gennemgåes af intern revisor. 
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Sum 2 mio. kr.: Der stilles krav om udvidet gennemgang af regnskab af 
en registreret revisor.  
 
Sum 5 mio. kr.: Der stilles krav om egentlig revision udført af en 
registreret revisor 
 

 Udvidet gennemgang ved revior og egentlig revision af revisor skal 
udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. F.eks. betyder en 
egentlig revision blandt andet en kontrol og efterprøvelse af regnskabets 
tal og oplysninger, samt en efterprøvelse af værkets forretningsgange. 
Revisor skal orientere værkets ledelse om det udførte i et 
revisionsprotokollat. 


