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Forsikringer
Mini forsikrings- og skadevejledning
Skive Kommune er tilkoblet Willis Ekstranet, der er et internetbaseret program, hvortil alle ansatte i Skive
Kommune kan blive autoriseret (autorisation til systemet gives af byrådssekretariatet). I systemet er det
hurtigt og nemt at få overblik over forsikrede genstande og at indberette skader.
Ajourføring og vurdering af værdier
Den enkelte forvaltning/afdeling er selv forpligtet til løbende at ajourføre sine aktivlister (bygning, løsøre
og motor) og hurtigst muligt meddele ændringer til Willis. Dette kan hurtigt og nemt gøres ved at gennemgå aktivlisterne i Willis Ekstranet (www.willis.dk/Ekstra.NET) under AFDELINGER-AFDELINGSOVERSIGT.
Skadeanmeldelse
Alle skader skal anmeldes, også selvom de formodes ikke at være dækket eller er under en eventuel
selvrisiko.
Bygnings- og løsøreskader
Skal anmeldes af den berørte forvaltning/afdeling via Willis Ekstranet (www.willis.dk/Ekstra.NET) under SKADER-SKADEOPRETTELSE og ved at vælge BYGNING/LØSØRE.
Den berørte forvaltning/afdeling skal i første omgang selv betale alle skadeudgifterne. Når byrådssekretariatet via Willis Ekstranet kan se, at sagen er afsluttet, refunderes udgifterne, så egen fagforvaltning/
afdeling (skole, institution eller anden bygning) alene har haft en udgift, der svarer til 10% af skadens samlede udgift, dog max. en udgift på 10.000 kr. pr. skade.
Kontaktperson: Aase Jørgensen

Skaden sker—Hvad gør jeg så ?
Er det en lille skade, kan du måske selv vurdere, hvad skaden koster inden du skal indberette
skaden til Willies—se ovenfor. Du kan evt. bede en håndværker om et overslag.
Ellers kan du få hjælp med vurdering af skaden og de evt. byggetekniske problemer - der
måtte være - af din vedligeholdelseskontakt (tekniker) ved Teknisk Forvaltning.
Er skaden samlet over 50.000 kr. skal Willies lige spørges om taksator - vi ved, at der skal taksator på, når vi kommer over selvrisikogrænsen som ligger på ca. 100.000 kr.
Er der tale om større skader, skal Teknisk Forvaltning kontaktes for professionel bistand.

Kan skaden ikke godkendes af Willies - hvad så ?
Kan skaden ikke godkendes af forsikringsselskabet, skal der skal ske en nøjere vurdering af skaden (evt. sammen med T.F.), ikke mindst skal der findes en alternativ finansieringsmulighed,
såfremt det er en skade, der skal udbedres.

Hvem anmelder og hvem betaler ?
Som det anføres i de generelle betingelser, er det den enkelte bygnings driftsansvarlige, der
overordnet er ansvarlig for at anmelde skaden. Udgiften skal afslutningsvis afholdes via den
enkelte bygnings driftsbudget. Man kan dernæst forvente at få refunderet 90% af udgiften.
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