
 

 

 

Få overblik over hvilke forsikringer I 
automatisk har via korpset, og hvilke det er 

en god ide at tegne selv 
 

De grønne pigespejdere har indledt et samarbejde med Söderberg & Partners omkring korpsets 

forsikringsprogram. Samarbejdsaftalen betyder, at Söderberg & Partners, som vores mægler, kan 

og vil hjælpe med den daglige administration og skadebehandling. Samarbejdet er blevet besluttet 

for, at vi kan bevare kvaliteten i forsikringsarbejdet til gavn for alle.  

 

I er automatisk meddækket via korpsets fællesforsikringer: 

• Ansvarsforsikring 

• Arbejdsskadeforsikring for frivillige voksne 

• Kollektiv ulykkesforsikring for medlemmer 

 

Herunder kan gruppen valgfrit (for gruppens egen regning) etablere følgende via korpset: 

• Bygningsforsikring 

• Løsøreforsikring (erhvervsforsikring af indbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I kan i gruppen desuden overveje, om I har behov for en eller flere af følgende:  

• Bådforsikring 

• Rejseforsikring 

• Bestyrelsesansvarsforsikring 

• Motor – herunder trailere og selvkørende arbejdsmaskiner 

 

Kollektiv og frivillig bygningsforsikring 

Korpset har tegnet en kollektiv bygningsforsikring for grupperne gennem Alm. Brand. Det er 

frivilligt for grupperne, om de vil være med i den kollektive ordning, og præmien betales af 

grupperne selv.  

Fordelen ved at være med i den kollektive ordning er, at gruppen typisk vil opnå en lavere præmie 

end ved individuelt tegnet forsikring.  

Forsikringen dækker brand og pludseligt opståede skader, endvidere kan forsikringen udvides 

med: 

• Anden bygningsbeskadigelse 

• Restværdidækning 30% 

• Kortslutning 

• Hus- og grundejeransvar 

• Glas og sanitet 

• Udvidet rørskade og stikledning 

• Omstilling af låse 

• Hærværk og graffiti 

• Lovliggørelse dækker eventuelt nye 

krav fra myndighederne ved 

ændringer i byggelovgivningen, der 

nødvendiggør ekstra byggeudgifter 

 

Selvrisiko er generelt kr. 0, men ved hærværk og graffiti er selvrisikoen kr. 5.000.  

 

 

 

 

 



 

Kollektiv og frivillig løsøreforsikring 

Policen dækker skade på løsøre i Danmark, når skaden er opstået inde i hytten og skyldes: 

• Brand – ild, lynnedslag, eksplosion, sprængning, nedstyrtning af luftfartøjer, pludseligt 

opstået tilsodning og slukningindsats 

• Tyveri – indbrud i aflåste bygninger, lokaler, containere, skurvogne og biler 

• Vand – storm, sky- og tøbrud, pludselig udstrømning af vand, olie og kølervæske 

 

Ting som medbringes overalt i Europa kan forsikres ved tilvalg.  

Hvis skaden opstår udenfor hytten (under åben himmel) dækker løsøreforsikringen kun, hvis der 

er tale om brand.  

 

Vil du/I høre mere om de frivillige forsikringer så gå ind på hjemmesiden 

http://spejderforsikring.dk/  

 

http://spejderforsikring.dk/

