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Kontakt Gjensidige Forsikring

Om Gjensidige Forsikring

Servicecenter

Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber,

Tlf.: 70 10 90 09
info@gjensidige.dk, for police, service og salg.

Skadecenter
skade@gjensidige.dk, hvis du vil anmelde en skade eller har
spørgsmål til en skadesag.
Du kan også få svar på dine spørgsmål på gjensidige.dk
Forsikringsbetingelser R328 121
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som er bygget af kunder, for kunder.
Koncernen har været noteret på Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år
har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred
og værdier. Vi er cirka 3.100 medarbejdere, heraf 470 i Danmark, og
vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.
I Norge tilbydes også bank, pension og opsparing.
Driftsindtægterne var 19,5 mia. NOK i 2012, mens
forvaltningskapitalen udgjorde 94,2 mia. NOK.

Fællesbetingelser
Betingelser R328121

Forsikringsbetingelsernes opbygning
Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning:
•	Forklaring af enkelte begreber der bruges i betingelserne.
•	Fællesbetingelser der gælder for alle dækninger på
forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger om, hvem der er
sikret, hvor forsikringen dækker, om præmiebetaling, og hvad
der skal gøres ved skade eller erstatningskrav.
•	Betingelserne for dækninger der kan være omfattet af
forsikringen. Det vil fremgå af policen, hvilke dækninger der er
omfattet af forsikringen. Under betingelserne for dækningerne
fremgår det, hvilke skader og/eller omkostninger der er dækket,
og hvad forsikringen ikke dækker.
•	Erstatningsregler hvor eventuelle summer, opgørelsesregler
samt regler for selvrisiko og regres fremgår.
•	Ordforklaringer for de ord der i betingelserne er
stjernemarkeret*.

Forklaring af enkelte begreber
Selskabet
Ved selskabet forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige
Forsikring ASA, Norge.

Forsikringstager
Ved forsikringstager forstås den person eller virksomhed, der med
selskabet har indgået forsikringsaftalen.

Sikrede
Sikrede er den, som har ret til erstatning.

3. Ikrafttrædelse
Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato.

4. Præmiebetaling
4.1
Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag.
Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til
staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med
opkrævningen og betalingen af præmien mv.

4.2
Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den
opgivne betalingsadresse eller e-Boks. Betales via betalingsservice
eller anden elektronisk betalingsmåde hæves beløbet på det
opgivne kontonummer.

4.3
Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks
underrettes.

4.4
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden
og senere præmier på de anførte forfaldsdage.

4.5
Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra
modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er
betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af
indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af
indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien

1. Hvem er sikret

opkræves via betalingsservice.

Forsikringen dækker de personer, som forsikringstageren registrerer

4.6

som værende omfattet af forsikringen, og den enkelte person er
sikret fra det tidspunkt, registreringen har fundet sted, til den
ophæves.

2. Hvor dækkes
2.1 Løsøre/Indbo
Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er nævnt i
policen.
2.1.1 Med indtil 10 % af forsikringssummen dækkes tillige de
forsikrede genstande, der midlertidigt (indtil 3 måneders varighed)

Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen.

4.7
Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter
udløbet af betalingsfristen efter punkt 4.5, opsige
forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre
præmien er betalt inden denne dato.

4.8
Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende

beror andetsteds, dog med højst 15.000 kr.

omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger

2.2 Ansvar

ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen

Forsikringen dækker i Danmark og Grønland og ved rejser i udlandet
af indtil 3 måneders varighed.

umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er
sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af
opsigelsesfristen i punkt 4.7. Ved manglende betaling af første
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præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter
betalingsfristen i punkt 4.5. Er forsikringsaftalen indgået for en
bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode.

7. Reguleringer
7.1
Præmie, forsikringssummer, erstatnings- og selvrisikobeløb bliver

5. Gebyrer

reguleret hvert år den 1. januar.

5.1 Gebyrer

Reguleringen sker i takt med ændringen i maskinprisindekset for juli

5.1.1 Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis
dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser,

måned, som er blevet offentliggjort det foregående år af
Danmarks Statistik.

inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og
fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse

Ophører udgivelsen af maskinprisindekset, er selskabet berettiget

med police- og skadebehandling.

til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indekstal fra

5.1.1 Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/

Danmarks Statistik.

timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres.
5.1.2 Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på
selskabet hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel.

5.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer
5.2.1 I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye
gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller
markedsmæssige årsager.
5.2.2 Forhøjelse af gebyrer sker med 1 måneds varsel til den første i
en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabet hjemmeside.
Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med 3

7.2
Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i
kalenderåret.

7.3
Erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede
forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet.

7.4 Regulering af summer
Hvis de oplyste summer/beløb der er nævnt i betingelserne

måneders varsel til policens hovedforfaldsdato.

indeksreguleres, vil beløbet være efterfulgt af årstal: (2012).

6. Varighed og opsigelse

8. Ændringer

6.1 1-årig periode
Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den
skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1

Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds
varsel til hovedforfald. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt
at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når

måneds varsel til en hovedforfaldsdato.

ændringen er til ugunst for forsikringstageren.

6.2 Flerårig periode

9. Oplysningspligt

Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode løber indtil den

9.1

skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1

Forsikringen er tegnet på grundlag af de meddelte oplysninger.

måneds varsel til den flerårige periodes udløb.

Indtræffer der forandringer i de forhold, der er oplyst eller på anden

6.3 Opsigelse i forbindelse med skade
Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens
betaling eller efter afvisning af skaden er forsikringstageren og

måde ved forsikringens tegning eller senere, skal dette straks
meddeles selskabet, som da træffer bestemmelse om, hvorvidt
forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår.

selskabet berettiget til, at opsige forsikringen skriftligt med 14

9.2

dages varsel.

Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet:

6.3.1 Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og der
derfor har været ydet reduktion i præmien, kan opsigelse fra

9.2.1 Ændringer i risikoforholdene, der sker med forsikringstagerens

forsikringstagers side kun ske mod efterbetaling af et beløb

vidende og bevirker, at faren forøges.

svarende til den ydede reduktion i forsikringspræmien, der er sket

9.2.2 Tegning af forsikring mod samme risiko andetsteds.

fra den flerårige periodes start til ophørsdagen.
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10. Besigtigelse
Selskabet har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige.
Præmien vil eventuel være at regulere efter denne besigtigelse og
endelig tarifering af risikoen.

11. Ved skade eller erstatningskrav
11.1
Sker der en skade eller rejses der krav, eller kan der forventes rejst
krav, som selskabet må formodes at være pligtig at dække, skal
selskabet straks underrettes herom.

11.8
Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden og give
selskabet adgang til at foretage de fornødne foranstaltninger.
Udbedring af skaden eller fjernelse af forsikrede genstande, må dog
ikke iværksættes før selskabet har givet samtykke hertil.

12. Dækning i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har
dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller
indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder
samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse

Anmeldelse kan ske ved at ringe til os på tlf. +45 70 10 90 09.

gælder kun opgørelsen mellem selskaberne.

Hele døgnet kan anmeldelse ske på selskabets hjemmeside.

13 Internationale sanktioner og krig,
jordskælv, atomenergi mv.

Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på tlf. +45 70 22 52 32.

11.2
Tyveri skal ligeledes anmeldes til politiet.
11.2.1 Når der er tale om tyveri i udlandet skal der vedlægges en
skriftlig bekræftelse af anmeldelsen fra det stedlige politi.

11.3
Hvis der rejses, eller kan forventes rejst krav, som selskabet må
formodes at være pligtig at dække, skal selskabet straks
underrettes skriftligt herom.

11.4
Bliver der i forbindelse med et krav om erstatning, der er omfattet
af nærværende forsikring, udtaget stævning mod sikrede, skal
stævningen straks fremsendes til selskabet, som herefter udpeger
en advokat til sagens førelse.

11.5
Anerkendelse af erstatningspligt/-krav må kun ske med selskabets
samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens

13.1 Internationale sanktioner
Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede
eller andre under denne forsikring bortfalder i det omfang
opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter selskabets vurdering vil
kunne udsætte selskabet for sanktioner, restriktioner, forbud eller
anden retsfølge som følge af resolutioner eller anden beslutning
vedtaget af de Forenede Nationer eller sanktioner, lovgivning eller
andre retsfølger udstedt af EU, Storbritannien eller USA.
Se mere om internationale sanktioner på Erhvervsstyrelsens og
Udenrigsministeriets hjemmeside.

13.2 Krig, jordskælv, atomenergi mv.
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en
følge af:
• Krig, krigslignende handlinger, neutralitets-krænkelser,
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder
• Jordskælv eller andre naturkatastrofer*
• Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter

behandling.

14. Utilfreds med selskabet

11.6

14.1

Hvis sikrede uden selskabets samtykke har betalt erstatning eller

Ved utilfredshed med selskabets behandling af en skade, fx

godkendt et fremsat erstatningskrav, uden der foreligger juridisk

erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, er

erstatningspligt, er selskabet fri for ansvar.

der mulighed for at klage.

11.7

Vedrører klagen vores afgørelse, den måde sagen er behandlet på

I det omfang, selskabet har betalt erstatning, indtræder det i

eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den

enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

person eller det center, der har behandlet sagen.
Det er nemmest og hurtigst at løse sagen på denne måde.
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14.2 Klageansvarlig enhed
Bliver det nødvendigt at gå videre, kan vores klageansvarlige enhed
kontaktes via e-mail eller brev.
Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses
ved forespørgsel.

14.3 Ankenævn
Hvis der efter en fornyet henvendelse til selskabet ikke opnås et
tilfredsstillende resultat, kan der indgives en skriftlig klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. +45 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk
Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der
skal betales et gebyr til Ankenævnet for deres behandling af sagen.
Klageskemaet kan hentes på nævnets hjemmeside eller kan sendes
fra Ankenævnet eller selskabet.

15. Lovgivning og værneting
For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler.
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved
danske domstole.
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Kombineret løsøre/indbo
Betingelser R328121

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

Denne begrænsning gælder ikke for rejseforsikring,
personforsikringer eller personskade, som går ind under

16. Hvad er omfattet
16.1
Genstande der tilhører sikrede samt løsøre tilhørende tredjemand,
som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller
bærer risikoen for.
Dækningen for løsøre tilhørende tredjemand gælder kun i det
omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring.
16.1.1 Mønt- og frimærkesamlinger med højst 10.000 kr.
16.1.2 Penge, værdipapirer og ubrugte frimærker med højst 5.000 kr.
16.1.3 Guld og sølv med højst 10.000 kr.
16.1.4 Alle nævnte summer og beløb er alle gældende pr. person.

Færdselsloven eller Arbejdsskadeloven.
Følgende objekter/interesser dækkes ikke uanset om skaden er en
direkte eller indirekte følge af terrorhandlingen:
-

Damme, tunneler, broer, lufthavne, jernbanestationer,
kraftværke, bygninger med mere end 25 etager

-

Objekter/interesser udenfor Norden

18.1.7 Forsikringen dækker ikke
18.1.7.1 Skade på elinstallationer, elmotorer og elektroniske anlæg
forårsaget ved kortslutning (elektrisk påvirkning).
18.1.7.2 Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller
varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring,
røgning eller lignende og derved kommer i brand* eller beskadiges.

17. Forsikringen omfatter ikke

18.2 Tyveriforsikring

Sø- og luftfartøjer, motordrevne og/eller registreringspligtige

Forsikringen dækker direkte tab af og skade, på forsikrede

køretøjer samt knallerter og dele hertil. Dog omfatter forsikringen

genstande - der beror i bygninger, ved:

selvkørende arbejdsredskaber på højst 15 hk.

18.2.1 Indbrudstyveri*.

18. Hvilke skader er dækket
18.1 Brandforsikring
Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede
genstande ved:
18.1.1 Brand*.
18.1.1.1 Forsikringen dækker ikke:
Skade, der ikke kan anses som brand*, fx svidning, forkulning,
overophedning og smeltning.
18.1.2 Lynnedslag*
18.1.2.1 Forsikringen dækker ikke
Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende
forårsaget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske
fænomener, herunder den indirekte skade, opstået ved
overspænding eller induktion fra elektrisk uvejr.
18.1.3 Eksplosion*
18.1.4 Nedstyrtning af luftfartøj
Ved at det forsikrede rammes af nedstyrtende luftfartøj eller af
nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af
medførte sprængstoffer.
18.1.5 Tilsodning
Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted
til rumopvarmning.
18.1.6 Skade ved terrorhandlinger*
Ved terrorhandlinger er selskabets samlede erstatningsansvar
overfor alle kunder og andre kravstillere begrænset til 1 mia. kr. pr.
begivenhed. Alle skader, som indtræffer indenfor et tidsrum på 48
timer, regnes som samme begivenhed. Overstiges fastsat grænse

18.2.2 Hærværk på det forsikrede løsøre i forbindelse med
indbrudstyveri*.
18.2.3 Ran*.
18.2.4 Røveri*.
18.2.5 Kontraktlige istandsættelser
Forsikringen dækker endvidere de udgifter, som sikrede som lejer
kontraktligt påføres til istandsættelse af bygningsbeskadigelse, der
sker som følge af indbrudstyveri* eller beviseligt forsøg derpå.
Forsikringen dækker dog ikke ruder eller erstatningsmaterialer
herfor.
18.2.6 Forsikringen dækker ikke
18.2.6.1 Tyveri fra konstruktioner, der ikke er opført på nedgravede
betonblokke, muret eller støbt fundament.
I Grønland omfattes dog tyveri fra bygning(er), der er opført på
stolpefundament forankret i fjeld efter bygningsreglementets
bestemmelser.
18.2.6.2 Tyveri fra boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner.
18.2.6.3 Tyveri fra drivhuse.
18.2.6.4 Tyveri fra lofts- og kælderrum i etageejendom til beboelse.

18.3 Vandskadeforsikring
Forsikringen dækker direkte skade, som påføres forsikrede
genstande - der beror i bygninger, ved:
18.3.1 Vand, olie og kølevæske, der pludseligt og uforudset
strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer,
herunder køle- og fryseanlæg samt fra akvarier og vandsenge.
18.3.2 Vand og olie, der siver ud fra skjulte* rør til vand-, varmeeller sanitetsinstallationer.

pr. begivenhed, vil erstatningen blive reduceret forholdsmæssigt.
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18.3.3 Voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt

18.3.4.13 Hvis skaden skyldes voldsomt sky/tøbrud*, så gælder

afløb og oversvømmer bygningen, stiger op gennem

følgende vedrørende løsøregenstande i kælder:

afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen gennem naturlige

Forsikringen dækker ikke:

utætheder som fx ventilationsåbninger.

• Varer af enhver art, emballage, kontorartikler, materialer og

Forsikringen dækker alene den oversvømmelse*, der sker over
jordfladeniveau, men ikke vand der trænger ind i ejendommen fra

værktøj m.m., til opbevaring, videresalg, udlejning, reparation
og demonstration.

højere niveau end jordoverfladen fx gennem åbninger/utætheder i

• Servere og serverinstallationer, herunder software og data.

tag, afløb og nedløbsrør.

• Arkivopbevaringer, herunder al papirmateriale, hængemapper

18.3.4 Forsikringen dækker ikke

eller andre mapper med indhold, originaltegninger- og modeller

18.3.4.1 Skade på løsøre der befinder sig i konstruktioner, der ikke er

samt skabeloner mv.

opført på nedgravede betonblokke, muret eller støbt fundament.
18.3.4.2 Skade på løsøre der befinder sig i boblehaller eller andre
teltagtige konstruktioner.
18.3.4.3 Drivhuse.
18.3.4.4 Skade på løsøre der befinder sig i bygninger, der ikke
opfylder bygningslovgivningens regler eller som er mangelfuldt
vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil.
18.3.4.5 Skade ved udsivning fra synlige rør og beholdere samt fra
akvarier og vandsenge.
18.3.4.6 Skade opstået under påfyldning eller aftapning fra
olietank, køle- og fryseanlæg.
18.3.4.7 Skade som følge af nedbør, der trænger ind gennem tag,
åbninger i bygningen, mur eller fundament, medmindre dette
skyldes en umiddelbart forinden indtruffet stormskade* på
bygningen.
18.3.4.8 Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller
kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt skybrud* eller
voldsomt tøbrud*, jf. punkt 18.3.3,
18.3.4.9 Skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør.
18.3.4.10 Skade forårsaget ved oversvømmelse* fra hav, fjord, sø
eller vandløb.
18.3.4.11 Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede
bygninger/lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende
varmeforsyning.
18.3.4.12 Skade på genstande der ikke er anbragt på fast, ikkevandsugende underlag mindst 10 cm over kældergulv.
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Medmindre genstandene er hævet minimum 40 cm over
gulvniveau, placeret på fast ikke vandsugende underlag og ikke er i
berøring med andet løsøre placeret under 40 cm fra gulvniveau.

18.4 Snetryk
Det er en betingelse for dækning, at der på bygningen kan påvises
beskadigelse forvoldt ved snetryk, og at skaden på de forsikrede
genstande kan henføres til bygningsbeskadigelsen.

18.5 Storm* og skypumpe
Det er en betingelse for dækning, at der på bygningen kan påvises
beskadigelse forvoldt ved storm* og/eller skypumpe, og at skaden
på de forsikrede genstande kan henføres til bygningsbeskadigelsen.

18.6 Væltede eller nedstyrtende genstande
Væltede eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger
bygningen og derved de forsikrede genstande.
Det er en betingelse for dækning, at der på bygningen kan påvises
beskadigelse forvoldt ved væltede eller nedstyrtende genstande, og
at skaden på de forsikrede genstande kan henføres til
bygningsbeskadigelsen.

Elskade
Betingelser R328121

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

22.2
Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller

For forsikringen gælder i øvrigt de almindelige forsikringsbetingelser

fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under

for kombineret løsøre/indboforsikring i den udstrækning, de lader

reparation.

sig anvende.

19. Hvad er omfattet

22.3
Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller

19.1

anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion.

Elektriske husholdningsapparater mv. der lovligt kan forhandles

22.4

eller lovligt kan anvendes i Danmark/ Grønland, og som tilhører
sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for, for så vidt
de er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede.
Til “elektriske husholdningsapparater” henregnes:
• Kaffemaskiner, støvsugere, robotstøvsugere, strygejern,
strygeruller, køkkenmaskiner og lignende (eksklusiv mixere,
blendere og kødhakkere)
• Elektrisk hobbyværktøj

Skader på andre genstande end dem, der er forsikrede ved denne
dækning.

22.5
Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring.

22.6
Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse
uden for bygning.

• Barbermaskiner, hår- og føntørrer og lignende
• Elektriske ure
• CD-, bånd- og pladespillere, forstærkere, højttaleranlæg og
elektriske musikinstrumenter, radio-, tv-, DVD- og
videoapparater samt tilbehør hertil, skrivemaskiner,
hjemmecomputere inklusiv udstyr, mobiltelefoner, tablets, gpsudstyr, fotoudstyr inklusiv tilbehør hertil, symaskiner og
walkietalkies (eksklusiv udstyr, der kræver sendetilladelse)
19.1.1 Dækningen er begrænset til højst 20.000 kr. pr. genstand.

20. Forsikringen omfatter ikke
Hårde hvidevarer, dvs. køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader,
ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, elradiatorer, vandvarmere samt olie- og gasfyr og lignende.

21. Hvilke skader er dækket
21.1.1 Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller
komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af
kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.
21.1.2 Ud over skader på de elektriske dele dækkes også anden
skade på apparatet, der er sket i forbindelse med el-skaden.

22. Forsikringen dækker ikke
22.1
I det omfang, skaden er dækket af garanti eller serviceordninger,
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Simpelt tyveri
Betingelser R328121

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

23. Hvad er omfattet
For forsikringen gælder i øvrigt de almindelige forsikringsbetingelser
for kombineret løsøre/indboforsikring i den udstrækning, de lader
sig anvende.

24. Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker simpelt tyveri* med indtil 20.000 kr. pr. beboer.
Dog dækkes kontanter, værdipapirer og ubrugte frimærker med
højst 5.000 kr. pr. beboer.

25. Forsikringen dækker ikke
25.1
Glemte, tabte eller forlagte genstande.

25.2
Tyveri begået af en anden af de sikrede, af medhjælp, logerende
eller dermed ligestillede personer.

25.3
Tyveri af ting, der befinder sig i boligen, når denne er ubeboet,
udlånt eller udlejet.

25.4
Tyveri fra udhuse og garager samt loft- og kælderrum i
etagebyggeri, bortset fra cykler, der er forsvarligt aflåst med
godkendt lås.

25.5
Tyveri af ting under opmagasinering.
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Privatansvar
Betingelser R328121

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

26. Hvilket ansvar er dækket
Forsikringen dækker ansvarspådragende forhold, som er begået i
forsikringstiden*.

26.1
Forsikringen dækker det ansvar, som de sikrede i privatlivet
pådrager sig for skade, der er tilføjet tredjemands person eller ting i
henhold til dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa) med de
undtagelser, der er nævnt i punkt 27.

26.2
Endvidere dækkes ansvaret som ejer eller bruger af en- eller
tofamiliehuse, der anvendes til bolig for de sikrede, og som
udelukkende anvendes til beboelse, samt ansvaret som ejer af
fritidshus og/eller grund med de undtagelser, der er nævnt i punkt
27.

26.3
Udenfor færdselslovens område dækkes desuden, uanset
undtagelsen i punkt 27.8, ansvar for skade forvoldt ved sikredes
benyttelse af selvkørende arbejdsredskaber på højst 15 hk (DIN)/11
kW.

27. Forsikringen dækker ikke
27.1
Ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af
forsikringen omfattet person- eller tingskade.

27.2

27.6
Ansvar for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring,
afbenyttelse, befordring, har sat sig i besiddelse af eller har i
varetægt.

27.7
Ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt
derved forvoldt skade på person eller ting.
27.7.1
Dog dækkes ansvar for forurening, hvis skaden er opstået uventet,
utilsigtet og ved et bevisligt pludseligt uheld og ikke er en følge af,
at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige
forskrifter. Dækningen er betinget af, at såvel skadens opståen som
indtræden sker pludseligt (på et tidspunkt og ikke over et tidsrum).

27.8
Ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet
køretøj, herunder knallert samt selvkørende arbejdsredskab, bortset
fra det i punkt 26.3 og 27.4 angivne, herunder skade på selve
køretøjet.

27.9
Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af skinnekøretøj, kran,
søfartøj eller registreringspligtigt luftfartøj.
27.9.1 Dog dækkes ansvar for skade forvoldt af kano, kajak, robåd
samt jolle eller andre både under 5 meters længde uden motor, eller
hvis motorkraft ikke overstiger 5 hk.

27.10
Ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt, heller ikke - uanset

Ansvar for skade forvoldt under udførelse af arbejde for andre eller i

reglen i lov om forsikringsaftaler § 19, stk. 1 - ansvar for skade

eget erhverv.

forvoldt med forsæt af børn under 14 år eller af personer, der på

27.3
Ansvar for følger af, at sikrede ved aftale har pådraget sig et
videregående ansvar, end hvad der følger af de almindelige
erstatningsregler.

27.4
Lovbestemt skærpet/objektivt ansvar, bortset fra ansvaret i

grund af sindssygdom, åndssvaghed, forbigående sindsforvirring
eller anden lignende tilstand har manglet evnen til at handle
fornuftsmæssigt.

27.11
Ansvar for skade forvoldt af sikrede under selvforskyldt beruselse
eller påvirkning af narkotika.

færdselsloven for skade forvoldt af forsikringstagerens selvkørende

27.12

arbejdsredskaber på højst 15 hk (DIN)/11 kW.

Ansvar for skade forvoldt som jæger i det omfang, sådant ansvar

27.5
Ansvar for skade på ting tilhørende sikrede og forsikringstageren.

vil være omfattet af jagtforsikringen.

27.13
Ansvar for skade forvoldt af hunde.
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27.14
Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller
private, herunder ”punitive damages”.

27.15
Ansvar eller krav, som kan henføres til eksistensen, brydning,
håndtering, behandling eller bearbejdning, fremstilling, distribution,
oplagring eller brug af asbest/asbestprodukter uanset mængden af
asbest.

12

Erstatningsregler

28. Skadeopgørelse - løsøre

Kan apparatet/genstanden ikke repareres, erstattes med følgende

28.1 Fortegnelse over det skaderamte

procent af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand:

Senest 14 dage efter skaden er sket skal selskabet, så vidt det er

Alder indtil:		

muligt, have en fortegnelse over de skaderamte genstande, og hvis
selskabet forlanger det ligeledes en fortegnelse over de genstande,
der ikke er skaderamt.

28.2 Skadeopgørelse - Løsøre
28.2.1 Selskabet er berettiget til at overtage en skaderamt
genstand mod at erstatte dens værdi før skaden.
28.2.2 Selskabet kan yde erstatning in natura.
28.2.3 Selskabet er ligeledes berettiget til at sætte skaderamte
genstande i samme stand som før skaden.
28.2.4 Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem
erstattede genstande og de resterende genstande er ikke dækket.

28.3 Genanskaffelsespris
28.3.1 Tabet opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen
umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder,
brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder
(dagsværdien).
28.3.2 Ved skade på genstande, der er indkøbt som nye inden for
de sidste 5 år, samt på møbler gælder dog:
28.3.3 At tabet opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås
genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens
indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt
fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
28.3.4 At tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte
genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden.
28.3.5 At beskadigede genstande, medmindre anden aftale er
truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være
istandsat eller genanskaffet, eller der efter selskabets skøn er
betryggende sikkerhed for, at istandsættelse eller genanskaffelse
finder sted. I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af
dagsværdien,
28.3.6 At forskellen mellem den til nyværdien og den til
dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de
beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, eller der
efter selskabets skøn er betryggende sikkerhed for, at
istandsættelse eller genanskaffelse finder sted.

28.4 Særlige erstatningsregler
28.4.1 Ved skade på indbo med en begrænset levetid, fx elektriske
maskiner og apparater, tæpper, gardiner og beklædning, opgøres
skaden til, hvad det koster at få den beskadigede genstand
repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det

Procent:

5 år				

100 %

10 år		

		

75 %

15 år		

		

50 %

Derefter

25 %

28.4.2 Ved skade på filmoptagelser, båndoptagelser og lignende
erstattes kun med udgiften til genanskaffelse af anvendt
råmateriale.
28.4.3 Ved skade på cykler opgøres erstatningen på grundlag af
genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel med fradrag for
alder.

Alder indtil:		

Erstatningen udgør:

1 år				

100 %

2 år		

		

90 %

3 år		

		

81 %

4 år		

		

73 %

5 år		

		

66 %

6 år		

		

59 %

7 år		

		

53 %

8 år		

		

48 %

9 år		

		

43 %

10 år		

		

39 %

11 år		

		

35 %

12 år		

		

31 %

13 år		

		

28 %

14 år		

		

25 %

15 år		

		

22 %

16 år		

		

19 %

17 år		

		

16 %

18 år		

		

13 %

19 år og derover 		

10 %

28.4.3.1 Retten til erstatning for cykeltyveri er betinget af følgende:
• At cyklens stelnummer kan oplyses
• At cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk
Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet
• At låsebevis medsendes skadeanmeldelsen
28.4.4 Ved skade på øvrige genstande, herunder antikviteter,
uanset at disse kan betegnes som møbler, og ægte tæpper,
opgøres tabet på grundlag af dagsværdien, jf. pkt. 28.3.

skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for
genanskaffelse.
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28.5 Oprydningsomkostninger
28.5.1 Udover forsikringssummen dækkes nødvendige udgifter:
• Til oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse
og destruktion af forsikrede genstande
• Til fjernelse, deponering og destruktion af effekter anvendt ved
skadebekæmpelse
28.5.2 Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning,
rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af
jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne
foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en begivenhed, der
er omfattet af forsikringen, medmindre policen er udvidet hertil.

28.6 Redning og bevaring
Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande

29. Skadeopgørelse - Ansvar
29.1
Forsikringens dækningssummer, som fremgår af policens forside,
danner højeste grænse for selskabets forpligtelse for
erstatningskrav, som efter punkt 26 er rejst mod sikrede inden for
det enkelte forsikringsår.
29.1.1 Selskabet udreder de ved erstatningsspørgsmålets afgørelse
pådragne omkostninger samt renter af idømte erstatningsbeløb
henhørende under forsikringen, selvom dækningssummen derved
overskrides. Det er dog en betingelse, at selskabet løbende har
godkendt de pådragne omkostninger og renter.
29.1.2 Er dækningssummen mindre end det idømte beløb, dækkes
alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som
svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale.

i forbindelse med en forsikringsbegivenhed.

29.2 Selvrisiko - Ansvar

28.7 Skadeforebyggelse/-begrænsning

For forsikringen gælder den i policen anførte selvrisiko.

Inden for forsikringssummen dækkes skade, der i forbindelse med

29.3 Selvrisiko beregnes af:

en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved
nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge
eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder.

28.8 Bortkomst
Forsikringen dækker genstande, der bortkommer under en af
forsikringen dækket forsikringsbegivenhed.

28.9 Ud- og indflytning

29.3.1 Erstatning inklusive renter og omkostninger til skadelidte.
29.3.2 Omkostninger, der er foranlediget af sikredes forsvar mod
krav fra tredjemands side.

29.4
Krav under selvrisiko behandles ikke af selskabet.

30. Regres

Inden for forsikringssummen dækkes, i forbindelse med en

Når selskabet har betalt erstatning, kan det til enhver tid gøre

dækningsberettiget skade, nødvendige og rimelige udgifter i

regres mod en erstatningsansvarlig skadevolder.

forbindelse med ud- og indflytning samt til opmagasinering som
følge af, at sikredes helårsbopæl må fraflyttes under istandsættelse
samt nødvendige og rimelige merudgifter i anledning af en sådan
fraflytning med højst 700 kr. pr. dag, indtil beboelsen igen kan
tages i brug, dog højst i 12 måneder efter skadens indtræden.

28.10 Erstatningsudbetaling
28.10.1 Erstatning for stjålne genstande kan tidligst udbetales 4
uger efter skadens skriftlige anmeldelse til selskabet eller på et
eventuelt tidligere tidspunkt, hvor selskabet skriftligt har anerkendt
skaden som dækningsberettiget.
28.10.2 Kommer stjålne genstande til veje, inden
erstatningsbeløbet er udbetalt, ydes erstatning for den på
genstandene skete skade.
28.10.3 Kommer genstandene til veje, efter at erstatning er
udbetalt, er de selskabets ejendom.
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Forsikringstageren kan således ikke på selskabets vegne fraskrive sig
retten til regres.

Ordforklaringer

Brand

Simpelt tyveri

Ved brand (ildsvåde) forstås en løssluppen, flammedannende ild,

Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan karakteriseres som

som ved egen kraft er i stand til at brede sig.

indbrudstyveri.

Eksplosion

Skjulte (rørinstallationer)

Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved

Ved skjulte rørinstallationer forstås rør, der er indstøbt eller skjult

hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en voldsom

under gulve, i kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum og lignende

rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

permanent lukkede rum, samt rør der er indbyggede, så de er

Indbrudstyveri

utilgængelige. Med utilgængelig menes, at der ikke er direkte
adgang til rørene uden brug af værktøj. Isolering alene medfører

Indbrudstyveri foreligger, når tyven:

ikke, at rørene er skjulte.

• Skaffer sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- eller

Terrorisme

kælderrum enten ved vold mod lukke eller ved benyttelse af
dirke, falske eller tillistede nøgler
• Skaffer sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- eller
kælderrum ved at stige ind gennem åbninger, der ikke er
beregnet til indgang
• Fjerner genstande gennem åbninger, som han umiddelbart
forinden har frembragt

Lynnedslag

Med terrorhandling forstås en retsstridig, skadevoldende handling
rettet mod offentligheden, herunder en voldshandling eller farlig
spredning af biologiske eller kemiske substanser og som forstås at
være udført i den hensigt at påvirke politiske, religiøse eller andre
ideologiske organer eller for at skabe frygt.

Voldsomt skybrud/tøbrud
Forsikringen dækker skade efter voldsomt sky- eller tøbrud, når
vandet ikke kan få normalt afløb og oversvømmer bygningen,

Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede

stiger op gennem afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen

eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Det er en

gennem naturlige utætheder som fx ventilationsåbninger.

forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og
brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller

Ved voldsomt skybrud* forstås, at nedbørsmængden er så stor, at

bygningstilbehør.

vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og

Oversvømmelse
Oversvømmelse vil sige, at vandet stiger op over

vedligeholdte afløbsinstallationer. En stor nedbørsmængde svarer
til minimum 15 mm i løbet af 30 minutter eller minimum 40 mm i
løbet af 24 timer.

jordoverfladeniveau og når en sådan højde, at vandet kan trænge
ind i ejendommen gennem naturlige åbninger - typisk lyskasser og

Ved tøbrud forstås en stigning i luftens temperatur fra minusgrader

kælderdøre i forbindelse med kældertrapper.

til minimum 8 plusgrader inden for maksimum 12 timer.

Ran

Forsikringen dækker alene den oversvømmelse*, der sker over

Ran foreligger, når:

jordfladeniveau, men ikke vand der trænger ind i ejendommen fra

• Tyveriet sker åbenlyst uden anvendelse af vold
• Tyveriet bemærkes af den bestjålne eller andre tilstedeværende
personer i selve gerningsøjeblikket
• Samt at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet

Røveri

højere niveau end
jordoverfladen fx gennem åbninger/utætheder i tag, afløb og
nedløbsrør.

Storm
Storm foreligger, når vindstyrken er 17,2 m pr. sekund eller derover.

Røveri foreligger, når tyven fratager eller aftvinger den bestjålne
genstanden/e:
• Ved vold, eller
• Ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold
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