Materielforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt: 3528R412

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.gjensidige.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen omfatter er en materielforsikring med mulighed for udvidelser fx. forsikring mod driftstab eller en
løftedækning.

Hvad omfatter forsikringen?
! De maskiner/materiel som er nævnt i
policen uanset hvor gammelt
maskinerne/materiellet er.
! Den maksimale nyanskaffelsespris
på hver enkelt maskine/materiel står
nævnt i din police.
! Nyanskaffelsesprisen er den højeste
grænse for Gjensidiges forpligtigelser
for skader konstateret inden for
forsikringsåret.

Hvad dækker den?
! All Risk dækningen omfatter både
indefra eller udefra kommende
skader på de nævnte
maskiner/materiel.
! En All Risk dækning dækker skader
med undtagelse af de som er nævnt
under undtagelser.

Tilvalgsdækninger

udtømmende. Det fulde overblik over
ikke-omfattede ting finder du i dine
forsikringsbetingelserne.
" Forsikringen dækker ikke de
maskiner, som ikke er nævnt i
forsikringsaftalen.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
Denne liste er nogle eksempler på
skader, der ikke er omfattet af
forsikringen.
Vær opmærksom på, at listen ikke er
udtømmende. Det fulde overblik over
ikke-omfattede skader finder du i dine
forsikringsbetingelserne.
#
#

Forsikringen kan udvides med:
! Driftstab
! Løftedækning for tredjemands ting

Hvad dækker den ikke?
Denne liste er nogle eksempler på ting,
der ikke er omfattet af forsikringen.
Vær opmærksom på, at listen ikke er

#

Spild, svind eller slitage som naturlig
følge af normal brug.
Tab og beskadigelse, som skyldes
forsætlig handling eller grov
uagtsomhed.
Risikoen under udlån uden fører,
medmindre andet er aftalt.

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringens geografiske dækningsområde er normalt Danmark dog eksklusiv Grønland og
Færøerne. Er der øvrige dækningsområder, står det i din police.
! Der kan være særlige regler for de enkelte dækninger som findes i dine
forsikringsbetingelserne.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•
•

Sikre at oplysningerne i policen er korrekte
Hvis de oplyste risikoforhold ændres (fx flytning af virksomheden eller løsøret), skal vi have
besked herom
Ændringer i virksomhedens momsforhold eller ved en konkurs
I tilfælde af en skade skal du altid kontakte os hurtigst muligt

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•
•
•
•

Forsikringen skal betales første gang i forbindelse med, at den træder i kraft
Senere betalinger forfalder på de aftalte forfaldstidspunkter.
Betalingerne kan fordeles med betaling hver måned, kvartal, halvårligt eller én gang om året.
Ønskes betaling hver måned, skal betalingen ske via Betalingsservice. Ved de andre
betalingsterminer er det også muligt at betale via indbetalingskort

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter på den dato som er aftalt og gælder frem til den aftalte udløbsdato

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•
•
•

Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til hovedforfaldsdato
Indtil en måned efter afslutning af en skade kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel
Ved ændringer i forsikringsaftalen kan du opsige forsikringen indtil 14 dage efter du har
modtaget besked om ændringen

