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CERTIFIKAT 

5 års DVV garantiforsikring 
 

Aftalegrundlag: I henhold til indgået forsikringsaftale mellem VinduesIndustrien og Forsikringsselskabet 
Tryg Garanti bekræftes det herved at nedenstående certifikatindehaver er dækket af 
DVV-garantien. 

 
Forsikringstager: VinduesIndustrien 
  
Forsikrede: UD Vinduer A/S 
 Vestergade 22 
 8860 Ulstrup 
 Danmark 
 
CVR-nr.: 7069 6916 
 
Medforsikrede: Ingen 
 
Forsikret risiko:  DVV certificerede elementer inkl. ruder, leveret til private forbrugere jf. Tekniske 

Bestemmelser for DVV samt VinduesIndustriens 5-års garantierklæring.  
Ruder monteret in-situ til DVV-mærkede elementer fra indstemplet fabrikationstidspunkt. 
Virksomheden skal være opført på www.dvv.dk 

 
Ikrafttrædelsesdato:1. september 2009  
 
Hovedforfald: Januar 
 
Dækningsoversigt: DVV-garantibestemmelserne 
 
Geografisk område: Danmark 
 
Dækningssum for  DVV-garantien  Kr. 5.000.000 i alt pr. år 
hele policen: Garanti for ruder monteret in-situ Kr. 2.000.000 i alt 
 
Dækningssum Kr.                      10.000 pr. element under DVV 
pr. certifikat: Kr.                      200.00 pr. leverance under DVV 

 Kr.                 1.000.000 pr. medlemsvirksomhed af DVV 
 Kr.                    100.000 pr. entreprise under garanti for ruder monteret in-situ 
 

Selvrisiko: Kr. 0 
 
Præmie: Præmien betales helårligt forud 
 
Regulering: Forsikringen genforhandles hvert år. Der foretages ikke bagud-regulering. 
 
Løbetid: 1-årige forsikringsperioder 
 
Særlige vilkår: Med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen dækker forsikringen omfattende DVV-mærkede 

elementer, der er leveret i det tidsrum, der ligger maksimalt 5 år tilbage i tiden. 
 Forsikringen dækker DVV-mærkede elementer i 5 år fra leveringsdatoen. 
 Ved eventuel udbetaling under forsikringen skal Tryg Garanti meddeles anmeldelsesret 

for det udbetalte beløb i den skadesvoldende medlemsvirksomheds bo. 

http://www.dvv.dk/
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Opsigelse: Forsikringen kan opsiges af den ene part med et varsel på min. 3. måneder forud for 

årsdagen. Opsigelsen vil have den virkning, at forsikringsdækningen ophører pr. den 
årsdag, der følger efter opsigelsen. 

 Hvis forsikringen er opsagt af Tryg Garanti, kan forsikringstager vælge at opretholde 
forsikringsdækningen med uændrede summer for de elementer, der er leveret i de 
foregående 5 år mod betaling af en uændret årlig præmie for hvert af de følgende 5 år. 

 Hvis en skyldig præmie ikke betales, bortfalder forsikringsdækningen. 
  
 Dette certifikat annullerer alle tidligere certifikater for ovennævnte risiko. 
 Dansk Vindues Verifikation v/ VinduesIndustrien. 
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