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Årsrapport 2017, forsikringsprogram for Energi Viborg A/S- koncernen
Til brug for bestyrelsen fremsendes denne erklæring om forsikringsforholdene for Energi Viborg A/Skoncernen (i det følgende kaldet E.V.) for året 2017.
Forord
Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S (i det følgende kaldet Contea) har været forsikringsmægler
for E.V.-koncernen siden august 2011 og har siden rådgivet ifm. forsikringsprogram, skadehåndtering,
entrepriser, gennemført udbud o.l.
Det bemærkes, at all risks og kaskoforsikring for Viborg Kraftvarmeværk ikke er omfattet af mægleraftalen.
Grundlaget for erklæringen
Erklæringen er baseret på indgået forsikringsmægleraftale af 29. august 2011 mellem E.V. og Contea, og en
samtidigt afgivet mæglerfuldmagt.
I henhold til den indgåede forsikringsmægleraftale, foretages der årligt en revision af forsikringsforholdene
og den seneste revision har fundet sted juni 2017.
Det er Conteas vurdering, at E.V. er korrekt forsikret i overensstemmelse med den af E.V. udarbejdede
forsikringspolitik, ligesom E.V. overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser.
En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens andre
risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvrisiko.
De uforsikrede risici er ligeledes uforsikrede hos mange andre forsyningsvirksomheder i Danmark, men
Contea og E.V. drøfter løbende, om der skal indhentes tilbud på forsikring af disse risici, hvorefter ledelse/
bestyrelse tager stilling til evt. fravalg på et oplyst grundlag.
Forsikringsomfang og betingelser
E.V. tegner forsikring iht. den gældende forsikringspolitik, hvoraf følgende fremgår:





Forsikringsselskaber
Tegningsperioder
Forsikrede risici
Selvrisici

Nye forsikringer i 2017
Der er i 2017 blevet tegnet forsikring for hhv. miljøskader og cyberrisici. Contea har i tidligere år anbefalet,
at begge forsikringer blev tegnet, hvilket således er blevet efterlevet.
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Miljøskadeforsikringen dækker bl.a. forurening opstået over tid, samt udgifter til oprensning o.l. ved påbud
fra myndigheder.
Cyberforsikringen dækker en række økonomiske tab ifm. cyberangreb, hacking o.l., ligesom der også kan
trækkes på forsikringsselskabets specialistteam ifm. mistanke om angreb.
Skadehistorik
Den gældende skadehistorik for E.V. for perioden 1.1.2017 – 31.12.2017 opsummeres herved:



Bygninger/løsøre:
Entreprise:





Motorkøretøjer:
Transport:
Arbejdsskader:



Ansvarsskader:

Ingen skader
3 skader (ingen skadeudbetaling - standardreserver, 3 stk. á kr. 43.896, i alt kr.
131.688)
5 skader (samlet udbetaling kr. 17.866 + kr. 9.980 i reserver)
1 skade (tyveri), ingen skadeudbetaling, reserve på kr. 21.390
3 anmeldte skader. Ingen udbetalinger. Ift. arbejdsskader, oplyser
forsikringsselskaberne i øvrigt ikke noget om disse, da der er tale om
personfølsomme oplysninger
5 skader (ingen udbetaling, reserver for kr. 9.999)

Samlet set er der i 2017 anmeldt 17 skader og der er netto udbetalt kr. 17.866 og der er afsat reserver kr.
173.057.
Skadehistorikken i 2017 svarer samlet set til det niveau, som Contea erfaringsmæssigt oplever hos
tilsvarende forsyningsvirksomheder, hvilket vil sige et pænt skadeforløb uden større skader. Dog er der
relativt få ansvarsskader ift. et forsyningsselskab af E.V.´s størrelse.
Specielle forsikringer som fx bestyrelsesansvar, kriminalitet/netbank, miljøskade o.l. er sjældent
skaderamte og der har i perioden således heller ikke været sådanne skader hos E.V.
Forsikringsbetingelser og præmier
For til enhver tid at sikre konkurrencedygtige præmier og betingelser, er det aftalt, at det med jævne
mellemrum, typisk hvert 3. eller 5. år, og ud fra E.V.´s risikoforhold/skadehistorik i øvrigt, vurderes, om
forsikringsprogrammet skal i udbud eller genforhandles med de eksisterende forsikringsselskaber – evt. i
form af optioner på forlængelse fra seneste udbud.
Det nuværende basis forsikringsprogram hos bestående leverandører udløber pr. 31.12.2019
(igangværende 3-årig aftale) efter afholdt udbud i 2016. Hertil bemærkes, at enkelte forsikringer (fx
bestyrelses- og direktionsansvar, kriminalitets- og netbanksforsikring og rejseforsikring) kan være uden
flerårig tegningsperiode og derfor fornyes årligt og konkurrenceudsættes efter behov.
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