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

Produkt: 3601R415

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 løsøre tilhørende virksomheden med mulighed for diverse udvidelser fx. forsikring mod
driftstab.

Hvad omfatter forsikringen?

Hvad dækker den ikke?

! Løsøre på forsikringsstedet, herunder
rede penge, pengerepræsentativer
mv.

" Skade som følge af oversvømmelse
fra hav, fjord, sø eller vandløb
" Indbrudstyveri og hærværk fra
forladte, ubeboede eller ubenyttede
bygninger/lejemål
" Skade som er dækket af garanti eller
serviceordning
" Skade som følge af mangelfuld
vedligeholdelse

Hvad dækker den?
!
!
!
!

Brand, herunder:
El-skader
Indbrudstyveri
Vandskade

Tilvalgsdækninger
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

Tyveri fra bil i Europa
Låseomstilling
Driftstab og meromkostning
Driftstab lønomkostninger
Jorddækning
Forøgede udgifter til lovliggørelse
Anden pludselig skade
Arbejdspladsdækning
Udvendigt produktionsudstyr
Transport
Glas og sanitet
Skilte og lysstandere
Allrisk maskiner, it og
instrumenter
Reetablering af software
Driftstab og meromkostning for
Allrisk maskiner, it og
instrumenter
Driftstab lønomkostninger for
Allrisk maskiner, it og
instrumenter
Køle- og frysedækning

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

#

#

#
#

Ved stormskade er dækningen
betinget af, at skaden er en følge af
en stormskade på bygning
Penge og pengerepræsentativer over
5.000 kr. skal være opbevaret i
godkendt værdiopbevaringsenhed
Hvis varegruppeskema og/eller
tyverisikringsniveauet ikke er
overholdt sker der et fradrag i
erstatningen
Særlige afskrivningsregler på visse
genstande
Selvrisiko ved sky- og tøbrudsskader

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker det forsikringssted, som fremgår af policen
! Ambulant løsøre uden for forsikringstedet i op til 12 måneder

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

