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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
erhvervsskade@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 R323161
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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 R323161

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 betalingsadressen 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.

Forsikringstager i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede.

4.6

2. Hvor dækkes
2.1
Forsikringen dækker i bygningerne på det/de forsikringssteder, der

Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen.

4.7
Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter

er nævnt i policen.

udløbet af betalingsfristen efter punkt 4.5, opsige

2.2

præmien er betalt inden denne dato.

Genstande, der beror under åben himmel på forsikringsstedet er
tillige dækket, hvor det ikke af betingelserne fremgår, at kun løsøre

forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre

4.8

beroende i bygning* er omfattet.

Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende

2.3

umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er

Løsøre i pavillon

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

omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger

sker. Betalingen skal dog ske senest tre måneder efter udløbet af
opsigelsesfristen i punkt 4.7.
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Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske
senest tre måneder efter betalingsfristen i punkt 4.5. Er
forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske
inden udløbet af denne periode.

5. Gebyrer
5.1 Gebyrer
5.1.1 Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis

7. Reguleringer
7.1
Præmie, forsikringssummer, erstatnings- og selvrisikobeløb bliver
reguleret hvert år den 1. januar.
Reguleringen sker i takt med ændringen i maskinprisindekset for juli
måned, som er blevet offentliggjort det foregående år af
Danmarks Statistik.

dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser,
inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og

Ophører udgivelsen af maskinprisindekset, er selskabet berettiget

fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse

til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indekstal fra

med police- og skadebehandling.

Danmarks Statistik.

5.1.2 Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/
timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres.
5.1.3 Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på

7.2
Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i

selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel.

kalenderåret.

5.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer

7.3

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 en måneds varsel til den første
i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside.

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

Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre

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

måneders varsel til policens hovedforfaldsdato.

8. Ændringer

6. Varighed og opsigelse
6.1 1-årig periode
Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den

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

skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst

ændringen er til ugunst for forsikringstageren.

en måneds varsel til en hovedforfaldsdato.

9. Oplysningspligt

6.2 Flerårig periode
Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode løber indtil den
skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst
en måneds varsel til den flerårige periodes udløb.

6.3 Opsigelse i forbindelse med skade

Forsikringen er tegnet på baggrund af forsikringstagers oplysninger
nævnt i policen.

9.1
Forsikringstager skal derfor snarest muligt meddele følgende
ændringer i risikoforholdene til selskabet:

Fra anmeldelse af skade og indtil en måned efter erstatningens
betaling eller efter afvisning af skaden er forsikringstageren og
selskabet berettiget til, at opsige forsikringen skriftligt med 14
dages varsel.
6.3.1 Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og der

• Når den forsikrede virksomhed eller løsøret flyttes til et andet
sted end det i policen angivne
• Når der med forsikringstagers vidende sker sådanne ændringer i
risikoforholdene, at faren derved forøges

derfor har været ydet reduktion i præmien, kan opsigelse fra

• Når der tegnes sideløbende forsikring andetsteds

forsikringstagers side kun ske mod efterbetaling af et beløb

• Når den forsikrede virksomhed skifter ejer

svarende til den ydede reduktion i forsikringspræmien, der er sket
fra den flerårige periodes start til ophørsdagen.

4

Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke
betingelser forsikringen kan fortsættes.

9.2

11.7

Hvis selskabet ikke får meddelelse om risikoændringerne, kan det

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

medføre, at erstatningen bortfalder eller bliver nedsat. Forholdene

enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

kan i øvrigt betyde en ændring af præmien.

10. Besigtigelse
10.1

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

Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage besigtigelse

indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder

af løsøret med henblik på en vurdering af risikoforholdene.

samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse

10.2

gælder kun opgørelsen mellem selskaberne.

opsige forsikringen med 14 dages varsel.

13. Internationale sanktioner og krig,
jordskælv, atomenergi mv. samt skade
ved terrorhandlinger*

11. Ved skade eller erstatningskrav

Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede

Hvis risikoforholdene er ændrede efter tegningstidspunktet, kan
selskabet revurdere og ændre forsikringsbetingelserne fra
risikoforandringernes indtræden eller besigtigelsestidspunktet eller

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

13.1 Internationale sanktioner
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

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

andre retsfølger udstedt af EU, Storbritannien eller USA.

Hele døgnet kan anmeldelse ske på selskabets hjemmeside.

Se mere om internationale sanktioner på Erhvervsstyrelsens og

11.2

Udenrigsministeriets hjemmeside.

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

13.2 Krig, jordskælv, atomenergi mv.

11.3

følge af:

Tyveri og hærværk* skal ligeledes anmeldes til politiet.

11.4
Sikrede skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden og give
selskabet adgang til at fortage de fornødne foranstaltninger.
Udbedring af skaden, nedrivning eller fjernelse af forsikrede
genstande, må dog ikke iværksættes før selskabet har givet

Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en

• Krig, krigslignende handlinger, neutralitets-krænkelser,
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder
• Jordskælv eller andre naturkatastrofer*
• Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter

13.3 Skade ved terrorhandlinger

samtykke hertil.

For samtlige skader eller tab der er opstået og hvis årsag eller

11.5

terrorhandling* og som i øvrigt er dækningsberettiget i henhold til

Anerkendelse af erstatningspligt/-krav må kun ske med selskabets

policens alm. og særlige betingelser, er Gjensidige Forsikrings

samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens

maksimale erstatningsbeløb i forhold til samtlige forsikringstagere

behandling.

og øvrige sikrede i Gjensidige Forsikring, begrænset til DKK 1 mia. i

11.6

omfang direkte eller indirekte står i forbindelse med en

alt. Skader som er sket inden for periode af 48 timer ved en og
samme terrorhandling, betragtes som én begivenhed.

Hvis sikrede uden selskabets samtykke har betalt erstatning eller
godkendt et fremsat erstatningskrav, uden der foreligger juridisk
erstatningspligt, er selskabet fri for ansvar.
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Hvis Gjensidige Forsikring har begrundet anledning til at antage, at
værdien af samtlige dækningsberettigede skader
(totalskadeværdien) udløst ved terrorhandling, overstiger DKK 1
mia., sker skadeudbetalingen på det tidspunkt hvor
totalskadeværdien er endeligt opgjort af Gjensidige Forsikring, dog
senest 3 måneder efter tidspunktet for terrorhandlingen
(anmeldelsesfristen). Hvis totalskadeværdien overstiger DKK 1 mia.,
yder denne forsikring kun erstatning forholdsmæssigt.
Krav om erstatning for terrorskader, der fremsættes mod
Gjensidige Forsikring efter anmeldelsesfristens udløb, erstattes ikke.
Følgende objekter/interesser dækkes ikke uanset om skaden er en
direkte eller indirekte følge af terrorhandlingen:
-

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

-

Objekter/interesser udenfor Norden

14. Utilfreds med selskabet
14.1
Ved utilfredshed med selskabets behandling af en skade, fx
erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, er
der mulighed for at klage.
Vedrører klagen vores afgørelse, den måde sagen er behandlet på
eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den
person eller det center, der har behandlet sagen.
Det er nemmest og hurtigst at løse sagen på denne måde.

14.2 Klageansvarlig enhed
Bliver det nødvendigt at gå videre, kan vores klageansvarlige enhed
kontaktes via mail eller brev.
Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses
ved forespørgsel.

15. Lovgivning og værneting
For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler og lov om
finansiel virksomhed.
Tvister* vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved
danske domstole.
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Generelt for forsikringen
Betingelser R323161

16. Hvad er omfattet

16.4

Løsøre

Med eventuel forsikringssum, der herefter måtte være tilovers,

16.1 Ved løsøre forstås, medmindre andet er anført i
policen:

forsikringstager ikke er pligtig at erstatte eller ikke bærer risikoen

• Inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr herunder værktøj og redskaber
• Varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer og
emballage
• Løsøre i pavillon
• Originalmodeller og -tegninger. Genstandene er medforsikrede
uden særlig anmeldelse.
Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger, som
genfremstilles, og selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 %

omfatter forsikringen sådant tredjemand tilhørende løsøre, som
for.
Dækningen gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved
anden forsikring.

17. Ambulant løsøre - standard
17.1
Forsikringen dækker tillige de forsikrede genstande, når disse beror
andetsteds i Danmark.

17.2 Dækningsomfang

af løsørets forsikringssum, højst 250.000 kr.

Løsøret placeret andetsteds i Danmark er alene forsikret mod

• Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter

dækningsbetingelser dog med nedennævnte begrænsninger,

og dokumenter, som beror på forsikringsstedet
Som pengerepræsentativer anses bl.a. ubenyttede frimærker,
stempelmærker, sparemærker, feriemærker, ucrossede eller
kvitterede checks, ikke-kasserede kuponer samt umøntet, ædelt
metal. Som værdipapirer anses også kreditkort etc.
Selskabets erstatningspligt for disse effekter er begrænset til
• 5.000 kr. i almindelig gemme

brand-, indbrudstyveri- og vandskade i henhold til de respektive
undtagelser og betingelser.

17.3 Begrænsning
Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsørets
forsikringssum, dog højst 250.000 kr.
Hvis forsikringsværdien af de forsikrede genstande, beroende uden
for forsikringsstedet andetsteds i Danmark, overstiger det
ovennævnte beløb, erstattes en skade kun forholdsmæssigt.

• 25.000 kr. i aflåset egentligt pengeskab eller -boks.

17.4 Undtagelse

Hvis der er tegnet dækning for indbrudstyveri*, gælder der særlige

ambulante dækning ikke:

regler for ran og røveri. Se indbrudstyveri*.

16.2
Medmindre andet er anført, omfatter forsikringen ikke
motorkøretøjer, der er indregistreringspligtige, knallerter samt søog luftfartøjer, medmindre disse hører til en virksomhed, der
erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne
genstande. Dog omfatter forsikringen selvkørende

Er der tegnet dækning for indbrudstyveri*, gælder denne

• For rede penge og pengerepræsentativer (se dog punkt 30.2.1 i
Indbrudstyveridækningen)
• Ved indbrudstyveri* (jf. indbrudstyveri*) fra forsikringstagers
arbejdspladser

17.5 Betingelse for indbrudstyveri
For denne ambulante dækning gælder samme sikringsniveau* og

arbejdsredskaber på højst 15 hk.

samme risikogruppe som for det/de i policen nævnte

16.3

30.1.4 i indbrudstyveri* også finder anvendelse ved skade, som

Ud over det forsikringstager tilhørende løsøre omfatter forsikringen

forsikringssteder, hvorfor bestemmelserne i afsnit 30.1.2, 30.1.3 og
indtræffer uden for forsikringsstedet andetsteds i Danmark.

sådant tredjemand tilhørende løsøre, som forsikringstager 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.
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Brand
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

18. Hvad er omfattet
Løsøre jf. betingelserne punkt 16

19. Hvilke skader er dækket
Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade
ved:

19.1 Brand*
19.1.1 Forsikringen dækker ikke
• Skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand*, herunder
glødning, svidning, overophedning, smeltning etc., medmindre
skaden har brand* til følge eller er en følge af brand*
• Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres,
røges eller på lignende måde forsætligt udsættes for ild eller
varme og derved kommer i brand* eller beskadiges
• Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende
forårsaget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske
fænomener, medmindre skaden har brand* til følge eller er en
følge af brand*

19.2 Lynnedslag*
19.2.1 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.

19.3 Eksplosion*
19.4 Sprængning* af dampkedler og autoklaver
19.4.1 Forsikringen dækker ikke
Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken
af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk eller skade som følge af
tørkogning.

19.5 Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende
genstande herfra.
19.5.1 Forsikringen dækker ikke
skade forårsaget af sprængstof medført i luftfartøjet.

19.6 Pludselig opstået tilsodning
Fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning.

19.7 Slukning af brand*
Og de hermed forbundne redningsforanstaltninger.

8

19.8 Bortkomst
Som står i umiddelbar forbindelse med brand*.

20. Generelle betingelser for brand
20.1
Medmindre andet fremgår af policen, er selskabets erstatningspligt
betinget af, at samtlige bygninger, hvori de forsikrede genstande
beror,
• Er forsynet med hårdt tag, dækket med beton, cementtagsten,
eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl

21. Forsikringen dækker ikke
21.1
Driftstab eller andre indirekte tab.

21.2
Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem
erstattede genstande og de resterende.

El-skade / kortslutning
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

22. Hvad er omfattet
Genstande, der er medforsikret under forsikringen, når disse er

26. Forsikringssum
Forsikringen dækker de omfattede genstande med det i policen
angivne beløb.

beroende i bygningerne og samtidig brandforsikret under policen.

Dækningen ydes efter førsterisikoprincippet. Erstatningen ydes

23. Forsikringen omfatter ikke

af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen.

• Vindmøller inkl. elektriske og elektroniske anlæg hertil
jordvarmeanlæg, solenergisystemer og anden alternativ
energiforsyning
• Genstande, der er forsikret mod el-skade* under anden
forsikring, herunder bygningsforsikring
• El-motorer og generatorer med effekter under 0,75 kW eller
større end 15 kW pr. enhed
• Transformere, ensrettere og omformere med effekter større end
15 kW pr. enhed
• Administrative edb-anlæg med tilhørende tastaturer, skærme,
printere og databærende medier, samt bærbare computere

derfor fuldt ud inden for den valgte forsikringssum, selv om værdien

27. Erstatningsregler
27.1
Skader på de forsikrede genstande, der er højst 10 år gamle,
erstattes med nyværdi*. I de derpå følgende år erstattes til
dagsværdi*.
Dog gælder, at skade på el-motorer, generatorer eller kompressorer
erstattes med nyværdi* indtil det 4. år efter disse genstandes
fabrikationsår, hvorefter erstatningen nedsættes 15 % pr. år. Efter
det 10. år bortfalder erstatningen.

• Elektronrør af enhver art, herunder røntgen- og laserstrålerør
• Radar- og satellitkommunikationsudstyr
• Mobilt udstyr af enhver art
• Enhver mekanisk og elektrisk konfiguration til brovægte
• Håndværktøjer, motorer og generatorer med omdrejningstal
større end 12.000 o/min.

24. Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker den direkte skade på de forsikrede genstande
ved kortslutning, overspænding, induktion eller andet elektrisk
fænomen, der ikke er dækket af brandforsikringen.

25. Forsikringen dækker ikke
• Skade, for hvilken en leverandør er ansvarlig ifølge garanti,
kontrakt eller lov
• Skade, som er eller ville være omfattet af servicekontrakt eller
vedligeholdelsesabonnement
• Skade, der opstår i forbindelse med montering, demontering,
reparation af det forsikrede eller af installationer, der er
forbundet med det forsikrede
• Skade, som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering,
overbelastning eller mekanisk ødelæggelse
• Skade, som er en følge af, at installationen eller dens anvendelse
er i strid med gældende regler og bekendtgørelser
• Skade, som følge af alder og brug, tæring eller mangelfuld
vedligeholdelse*
• Driftstab eller andre indirekte tab
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Indbrudstyveri
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

30.1.2.1 Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien
har selskabet forudsat, at de lokaler, hvori det forsikrede løsøre

28. Hvad er omfattet
28.1
Løsøre, beroende i bygning* samt udgifter, som måtte påhvile
forsikringstager som lejer i henhold til lejekontrakt, til
istandsættelse af beskadigelser, som ved indbrud eller bevisligt
forsøg herpå er tilføjet de af ham benyttede lokaler - dog ikke
beskadigelse af glasruder.

29. Forsikringen omfatter ikke
29.1
løsøre samt tyveri heraf, beroende i åbne skure, drivhuse, halvtage
eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller
lignende.

29.2
indbrudstyveri* fra pengeskab eller -boks, som er forøvet ved
benyttelse af koden eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været
efterladt på forsikringsstedet

29.3
Tyveri af olie fra tankanlæg, dog dækkes tyveri af olie fra indendørs
tankanlæg, hvor påfyldning er udvendig.
29.3.1 Det er en betingelse for dækning, at
29.3.1.1 der er monteret F&P godkendt tanklås og synlig tegn på
voldeligt opbrud kan påvises.
29.3.1.2 Tyveriet foregår fra påfyldningshanen.

beror, er sikrede mod indbrudstyveri* i overensstemmelse med
selskabets forskrifter, der er beskrevet i policen.
30.1.2.2 Denne forsikrings sikringsniveau* er anført i policen, og
den dertil svarende sikring er beskrevet under erstatningsregler.
30.1.2.3 Forudsætningen vedrørende sikringsniveau* gælder såvel
på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte
dække i henhold til afsnit 2 i fællesbetingelserne.
30.1.2.4 Hvis de til sikringsniveauet svarende
sikringsforanstaltninger ikke er udført, erstattes kun 60 % af det
erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis
forudsætningen vedrørende sikringsniveauet havde været opfyldt.
30.1.3 Varegruppe
30.1.3.1 Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien
har selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg,
udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret til
reparation samt ved opbevaring på lager ikke findes på
forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder.
Endvidere er der fastsat sumgrænse for særligt løsøre i form af
elektronisk udstyr i alle virksomheder, institutioner og foreninger.
30.1.3.2 Denne forsikrings varegruppe* er anført i policen og
beskrevet under ertstatningsregler.
30.1.3.3 Forudsætningen vedrørende varegruppe* gælder såvel på
forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte
dække i henhold til pkt. 2 i fællesbetingelserne.
30.1.3.4 Hvis de i varegruppen anførte begrænsninger ikke er
overholdt, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville
være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende

30. Hvilke skader er dækket

varegruppen havde været opfyldt.

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade

30.1.4.1 Hvis begrænsningerne i varegruppen ikke er overholdt,

ved:

30.1 Indbrudstyveri* samt hærværk* i forbindelse
med indbrud
30.1.1 Betingelse
Selskabets erstatningspligt er betinget af
• At døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåsede
• At vinduer er lukkede og tilhaspede - bortset fra fornøden
friskluftstilførsel, når lokalerne benyttes af personalet i
virksomheden
• At den til sikringsniveauet svarende sikring i øvrigt er udført og i
funktion, se dog pkt 30.1.4
• At varegruppens begrænsninger vedrørende varesortiment er
overholdt
30.1.2 Sikringsniveau

30.1.4 Sikringsniveau/varegruppe
samt sikkerhedsforanstaltningerne for at opfylde sikringsniveauet
ikke er udført, erstattes kun 40 % af det erstatningsbeløb, som ville
være kommet til udbetaling, hvis forudsætningerne vedrørende
sikringsniveau* og varegruppe* havde været opfyldt.
30.1.4.2 Denne forsikrings varegruppe* er anført i policen og
beskrevet under erstatningsregler.
30.1.4.3 Hvor der ud for en varegruppe* er anført et beløb, må
værdien af de varekategorier, der indgår i nævnte varegruppe*, ikke
overstige det anførte beløb.

30.2 Ran og røveri*
30.2.1 Forsikringen omfatter
Løsøre, herunder også penge og pengerepræsentativer, som stjæles
fra forsikringstager eller dennes personale, såvel på
forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark.
Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsørets
forsikringssum, dog højst 100.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.
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30.2.2 Forsikringen dækker ikke
Skade, ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagers personale
deltager.

30.3 Tyveri af cykler
30.3.1 Retten til erstatning for virksomhedens cykeltyverier er
betinget af
• At cyklens stelnummer kan oplyses
• At cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk
Varefakta eller selskabet
• At låsebevis medsendes skadeanmeldelsen
Er cyklen på tidspunktet for tyveriet anbragt i forsvarligt aflåset
rum, ses dog bort fra kravene til cykellås.

31. Forsikringen dækker ikke
31.1
Driftstab eller andre indirekte tab.

31.2
Skade, som er omfattet af brand- eller vandskadedækningen.
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Vandskade
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

33.1.5.4 Skade, forårsaget ved opstigning af grundvand eller
kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt skybrud* eller

32. Hvad er omfattet
32.1
Løsøre, beroende i bygning*

tøbrud*, jf. dog pkt. 33.1.3.
33.1.5.5 Skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør.
33.1.5.6 Skade, forårsaget ved oversvømmelse* fra hav, fjord, sø
eller vandløb.

33. Hvilke skader er dækket

33.1.5.7 Vandskade som følge af frostskade i utilstrækkeligt

Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede

varmeforsyning.

genstande ved:

33.1 Vandskade
33.1.1 Vand, olie og kølevæske, der pludseligt og uforudset
strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer,
herunder køle- og fryseanlæg samt fra akvarier over 20 liter og
vandsenge.
33.1.2 Vand og olie, der siver ud fra skjulte rør til vand-, varme- og
sanitetsinstallationer.
Ved skjulte* rør forstås rør indbygget i væg, skab, skunk, gulv eller
lignende.
33.1.3 Vand, der under voldsomt skybrud* eller under tøbrud* ikke
kan få normalt afløb* og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller
stiger op gennem afløbsledningerne.
33.1.4 Frostsprængninger
Vandskade på genstande, som følge af frostsprængning af:
33.1.4.1 Røranlæg, der tilfører bygningerne vand.
33.1.4.2 Centralvarme- og varmtvandsanlæg med dertil hørende
kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer.

opvarmede rum, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende
33.1.5.8 Vandskade som følge af frostskade i skunkrum, loftsrum
og lignende uopvarmede rum.
33.1.5.9 Skade på genstande der ikke er anbragt på fast, ikkevandsugende underlag mindst 10 cm over kældergulv.
33.1.5.10 Hvis skaden skyldes sky/tøbrud jf. definition, gælder
følgende vedrørende løsøregenstande i kælder:
33.1.5.10.1 Forsikringen dækker ikke
• Varer af enhver art, emballage, kontorartikler, materialer og
værktøj m.m., til opbevaring, videresalg, udlejning, reparation
og demonstration
• Servere og serverinstallationer, herunder software og data
• Arkivopbevaringer, herunder al papirmateriale, hængemapper
eller andre mapper med indhold, originaltegninger og -modeller
samt skabeloner m.v.
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.

For genvindingsanlæg gælder, at ved strømsvigt er det en

33.2 Snetryk

forudsætning for dækning af skade på genstande, at spjæld til det

Jf. dog punkt 33.5.

fri øjeblikkeligt lukkes.
33.1.4.3 Wc-kummer* og cisterner.

33.3 Storm* og skypumpe

33.1.4.4 Hvilke skader er ikke dækket

Jf. dog punkt 33.5.

Vandskade på genstande hvis skaden skyldes:
33.1.4.4.1 Frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede rum,
medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning.
33.1.4.4.2 Frostsprængninger i skunkrum, loftsrum og lignende
uopvarmede rum.
33.1.4.4.3 Udgifter til optøning.
33.1.5 Forsikringen dækker ikke:
33.1.5.1 Skade ved udsivning fra synlige rør og beholdere samt fra
akvarier og vandsenge.
33.1.5.2 Skade opstået under påfyldning eller aftapning fra
olietank, køle- og fryseanlæg.
33.1.5.3 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, jf. punkt 33.1.3.
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33.3.1 Storm og skypumpe samt eventuel nedbørsskade, der opstår
som umiddelbar følge af stormskade/skypumpe.
Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder
på mindst 17,2 meter pr. sekund.
33.3.2 Forsikringen dækker ikke:
Skade ved oversvømmelse* fra hav, fjord, sø eller vandløb.

33.4 Væltende eller nedstyrtende genstande
Jf. dog punkt 33.5.
Væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger
bygninger og derved de forsikrede genstande.

33.5
For dækning under pkt. 32 er det en betingelse, at der på bygningen
kan påvises beskadigelse forvoldt ved snetryk, storm*, skypumpe,
væltende eller nedstyrtende genstande, og at skaden på de
forsikrede genstande kan henføres til bygningsbeskadigelsen.

34. Forsikringen dækker ikke
34.1
Skade, der er omfattet af brand- eller indbrudstyveriforsikring.

34.2
Genstande, der beror i bygninger, der ikke opfylder
bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres
hertil.

34.3
Genstande, der beror i bygninger, som er mangelfuldt vedligeholdt,
når årsagen til skaden kan henføres hertil.

34.4
Driftstab eller andre indirekte tab (fx overtidstillæg).

34.5
Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem
erstattede genstande og de resterende.
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Driftstab – pos. 1
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

35. Forsikrede tab
35.1
Forsikringen dækker inden for dækningsperioden efter
forsikringsbegivenhedens konstatering forsikringstagers tab ved
nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som
følge af, at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret befinder sig,
rammes af en skade, der i henhold til forsikringens Brand-,
Indbrudstyveri- eller Vandskadedækning, vil medføre
erstatningspligt for selskabet.

35.2
Forsikringen dækker inden for dækningsperioden, det driftstab, som
forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige
myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning* efter en
dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller
bygningsforsikringen, der vil medføre erstatningspligt for selskabet i
indtil
• 3 måneder, når dækningsperioden er 6 eller 12 måneder og
• 6 måneder, når dækningsperioden er 18 eller 24 eller 36
måneder.

35.3
Uanset de i pkt. 39 anførte bestemmelser dækker forsikringen
inden for dækningsperioden det driftstab, som forsikringstageren
måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som
følge af en under bygningsforsikringen etableret forsikring for
restværdi, anvendelige rester eller lovliggørelse, som bliver effektiv
gennem betaling af erstatning i forbindelse med genopførelse af en
ny bygning*.

35.4
Er forsikringstager lejer af bygning*/lokaler, hvori løsøret befinder
sig, og sker der alene skade på bygningen, ydes dækning i henhold
til forudsætningerne i afsnit 35, som om bygningsforsikring var

36.3
Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers
standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig udover 30
dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

36.4
Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer
til det antal måneder, der er angivet i policen og på samme
tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

36.5
For forsikringer, hvor dækningsperioden er 18 eller 24 måneder, kan
forsikringstager forlange tidspunktet for dækningsperiodens
begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at
forsikringsbegivenheden er konstateret.
36.5.1 Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke
yderligere ændres.

37. Forsikringsinteresse
37.1
For forsikring med dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er
forsikringsinteressen forsikringstagers forventede samlede
omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter
dækningsperiodens begyndelsestidspunkt, med fradrag af
forventet forbrug i samme periode af
• Indkøbte handelsvarer til videresalg
• Råvarer og halvfabrikata
• Direkte løn, inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere,
der ikke henhører under Funktionærloven, respektive
Lærlingeloven

37.2
For forsikring med dækningsperiode på 18 eller 24 eller 36 måneder
er forsikringsinteressen forsikringstagers forventede samlede
omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder (ved
18 og 24 måneder dækningsperiode) eller 36 måneder (ved 36

tegnet.

måneders dækningsperiode) efter dækningsperiodens

36. Dækningsperiode

periode af

36.1
Dækningsperioden er det tidsrum, som er anført i policen. I
dækningsperioden erstatter selskabet tab, som følger af en
forsikringsbegivenhed.

36.2
Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor
forsikringsbegivenheden konstateres.
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begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme

• Indkøbte handelsvarer til videresalg
• Råvarer og halvfabrikata
• Direkte løn, inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere,
der ikke henhører under Funktionærloven, respektive
Lærlingeloven

37.3
Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl.
merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.

38. Forsikringssum - underforsikring
Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, der opgøres i

42. Erstatningsberegning
42.1
Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der
kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af
forsikringen.

overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. Er

42.2

forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger

Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som

underforsikring*. I så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab,

den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i

som svarer til den del, forsikringssummen udgør af

dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12

forsikringsinteressen.

måneder respektive 24 eller 36 måneder efter dækningsperiodens

39. Tab som ikke erstattes
Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes
strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af
virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser,
offentligt påbud eller lignende.

begyndelsestidspunkt. Ved omsætning forstås faktureret
omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden
salgsreduktion.

42.3
Hvis omsætningen hidrører fra produkter med varierende
lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimeligt hensyn til

40. Begrænsning af driftstab

dette.

40.1

42.4

Er der sket skade, er forsikringstager forpligtet til i videst muligt
omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at
sørge for at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser
for at afværge eller begrænse driftstabet.

40.2
Forsikringstager er pligtig til effektivt at samarbejde med selskabet
med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af
driftstabet.

41. Skadeopgørelse
41.1
Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dæknings
periodens udløb.

41.2
I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i
henhold til afsnit 37.

41.3
Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen,
hvis den er lavere end forsikringssummen. I modsat fald anvendes
forsikringssummen.

41.4
Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes
erstatningsgrundlaget.

Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes
erstatningen tilsvarende.

42.5
Foreligger der underforsikring*, reduceres ovennævnte erstatning
kun forholdsmæssigt.

42.6
Selskabet erstatter forsikringstagers rimelige omkostninger til
sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af driftstabet
med indtil 5 % af erstatningsbeløbet for denne dækning, dog
maksimalt 250.000 kr. Beløbet bliver ikke indeksreguleret.

43. Ophør af virksomheden
43.1
Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes
erstatningsbeløbet for det tidsrum - maksimalt dækningsperioden
- der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift.

43.2
Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til
uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt.

43.3
Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører at
virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til
ovennævnte regler.
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Driftstab – pos. 2
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

44. Forsikrede tab
44.1
I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen i
den i policen anførte dækningsperiode, forsikringstagerens direkte
løn, inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke
henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven.

44.2
Det er en betingelse, at driftstabet er en direkte følge af, at løsøret
på forsikringsstedet eller de bygninger, hvori løsøret beror, rammes
af en skade, der i henhold til en tegnet Brand-, Indbrudstyveri- og/
eller Vandskade vil medføre erstatningspligt for selskabet.

44.3
Forsikringen dækker i maksimalt 3 måneder, men inden for
dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide
ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav, stillet i
forbindelse med oprydning* efter en dækningsberettiget skade
under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der i henhold til brand-,
indbrudstyveri- og vandskadedækningen vil medføre

45.3
Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers
standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig ud over 30
dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

45.4
Når dækningsperioden ophører, sker det på samme tidspunkt på
døgnet som begyndelsestidspunktet.

45.5
Forsikringstager kan forlange tidspunktet for dækningsperiodens
begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at
forsikringsbegivenheden er konstateret.
Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstager
snarest muligt og inden for en måned efter
forsikringsbegivenhedens konstatering give selskabet meddelelse
om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Der er dog
mulighed for at træffe anden aftale med selskabet i forbindelse
med skadebehandlingen.
45.5.1 Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke
yderligere ændres.

erstatningspligt for selskabet.

46. Forsikringsinteresse

44.4

46.1

Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes
strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af
virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser,
offentligt påbud eller lignende.

44.5

Forsikringsinteressen er den i policen anførte procent af forventet
direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere,
der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven.

46.2
Den således udregnede løn omfatter altid de første 12 måneder

Dog dækker forsikringen i dækningsperioden direkte løn som følge

efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt.

af forsinkelser af en samlet varighed på op til 6 måneder, der
skyldes offentlige myndigheders krav til oprydning*, eller at der

47. Forsikringssum - underforsikring

ydes dækning i henhold til bygnings- og/eller løsøreforsikringens

Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, der opgøres i

restværdi- og/eller lovliggørelsesdækning.

overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. Er

45. Dækningsperiode
45.1
Dækningsperioden er 12 måneder. I dækningsperioden erstatter
selskabet tab som følge af en forsikringsbegivenhed.

45.2
Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en
forsikringsbegivenhed konstateres.
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forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger der
underforsikring*. I så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab,
som svarer til den del, forsikringssummen udgør af
forsikringsinteressen.

48. Skadeopgørelse
48.1
Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter
dækningsperiodens udløb.

48.2
I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i
henhold til pkt. 46. Den således opgjorte interesse indgår i
erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i
modsat fald indgår forsikringssummen i erstatningsberegningen.

49. Erstatningsberegning
49.1
Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der
kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af
forsikringen.

49.2
Erstatningen udgør inden for de i pkt. 48.2 fastsatte grænser de
dokumenterede lønudgifter, som forsikringstager måtte have
afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på
grund af skaden, samt de hertil knyttede dokumenterede
lønafhængige omkostninger.

50. Ophør af virksomheden
50.1
Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes
erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden),
der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift.

50.2
Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til
uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt.

50.3
Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører, at
virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til
ovennævnte regler.
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Meromkostning
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

51. Hvilke skader er dækket
51.1
I tilfælde af en skade, der er omfattet af forsikringens Brand-,
Indbrudstyveri- eller Vandskadedækning, dækker forsikringen i det
antal måneder, der er nævnt i policen efter
forsikringsbegivenhedens konstatering, sådanne nødvendige/
rimelige og dokumenterede ekstraomkostninger, der er en direkte
følge af, at virksomhedens lokaler helt eller delvist er uanvendelige
for virksomhedens fortsatte drift.

51.2
Det er en betingelse for dækning, at nødvendige meromkostninger
kan henføres til virksomhedens fortsatte drift.

51.3
Forsikringen dækker i maksimalt tre måneder, men indenfor
dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide
ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav, stillet i
forbindelse med oprydning* efter en dækningsberettiget skade
under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der i henhold til Brand-,
Indbrudstyveri- og Vandskadedækningen vil medføre
erstatningspligt for selskabet.

52. Forsikringen omfatter ikke
• Omkostninger til redning og bevaring
• Omkostninger til oprydning*, herunder fjernelse, deponering,
bortskaffelse og destruktion af slukningsvand og forsikrede
genstande - herunder hjælpestoffer til produktion, affald og
lignende fra virksomheden
• Omkostninger, der skyldes strejke, lockout eller forsinkelse af
virksomhedens genoptagelse som følge af forbedring, udvidelse,
offentligt påbud eller lignende
Ved forsinket udbedring som følge af forhold, forsikringstageren
selv har indflydelse på, dog med undtagelse af forlængelse af
genopførelsesperioden som følge af, at en etableret restværdiforsikring bliver effektiv gennem betaling af erstatning for
fjernelse af anvendelige rester og/eller opførelse af en ny bygning*,
ydes der ikke erstatning for de derved opståede meromkostninger/
udgifter.

53. Skadeopgørelse
53.1
Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en
forsikringsbegivenhed er ophørt.
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53.2
Selskabet dækker ikke ekstra omkostninger, der opstår senere end
dækningsperiodens udløb.

53.3
Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører, at
omkostninger i forbindelse med tilbageflytning til de skaderamte
lokaler først opstår efter dækningsperiodens udløb, ydes erstatning
uden hensyn til de ovennævnte regler. Det er en betingelse, at
dokumentation for disse omkostninger foreligger.

53.4
Dækningsperioden begynder fra det tidspunkt, hvor en
forsikringsbegivenhed konstateres, og forsikringen dækker inden for
det i policen anførte tidsrum, dog højst indtil 1 måned efter skadens
udbedring.

53.5
Meromkostninger/udgifter - se pkt. 36.3 - der hidrører fra de første
8 timers standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig ud
over 30 dage efter, at forsikringsbegiven-heden er konstateret.

54. Forsikringssum
Den angivne forsikringssum gælder for både bygning* og løsøre hvis
bygning* og løsøre er forsikret på samme police.

55. Erstatningsberegning og
underforsikring
55.1
Den i policen gældende forsikringssum danner grænsen for
selskabets erstatningspligt, og forsikringstager kan ikke opnå mere i
erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab.

55.2
Erstatning ydes efter førsterisikoprincippet, hvorfor underforsikring*
ikke gøres gældende.

Anden pludselig skade*
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

56. Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker direkte skade på de forsikrede genstande ved

57.2
Skader, der er dækket, undtaget eller begrænset af
erhvervsforsikringens Brand-, Vand-, Indbrudstyveri- og
tillægsdækninger, uanset om dækningerne er tegnet eller ej.

pludselige* og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag
uanset årsagen ikke er pludselig og med de nedenfor angivne
undtagelser.
Derudover dækker forsikringen udgifter til fjernelse af graffiti og
bemaling

57. Forsikringen dækker ikke
57.1 Tab og skade, der skyldes:
• Fejl og/eller mangler
• Forkert og/eller mangelfuld oplagring
• Mangelfuld pasning og/eller vedligeholdelse*
• Slid, rust, tæring og/eller gradvis forringelse (luftfugtighed,
forbrænding, forstening)
• Farve-, rensnings-, reparations- og/eller renoveringsprocesser.
• Oversvømmelse* fra hav, fjord, sø og/eller vandløb
• Skade for hvilken leverandør og/eller transportør er ansvarlig
• Montage, demontage, afprøvning og/eller indkøring
• Overbelastning
• Indre maskinel skade, herunder funktionsfejl, medmindre
skaden skyldes udefra kommende begivenhed
• Elektriske afbrydelser og/eller forstyrrelser, herunder kortslutning
• Simpelt tyveri*
• Økonomiske forbrydelser
• Strejke og/eller lockout
• Arrest, beslaglæggelse og/eller anden foranstaltning af
offentlige myndigheder
• Beskadigelse af produkter i forbindelse med
produktionsprocessen
• Svind i varelagre
• Destruktion af varer
• Kassation efter ordre fra myndigheder eller af
sundhedsmiljøgrunde som følge af indre fordærv, smeltning,
sved, varme, rust, mug, skimmel og lignende eller på grund af
bakterier, virus, mus, rotter, mider og/eller andre skadedyr,
luftens eller vejrligets påvirkning, temperaturforandring og
lignende skade, medmindre dette er en følge af en
dækningsberettiget skade
• Temperatursvigt i køle- og/eller frysehuse
• Dagligdagens almindelige hændelser, såsom skrammer i
malede og/eller polerede overflader, tilsmudsning og lignende
• Hærværk*
• Driftstab og/eller andre indirekte tab
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Underforsikringsgaranti
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af police.

58. Hvad er omfattet
Dækningen er en udvidelse af forsikringens almindelige
bestemmelser.

58.1
Uanset bestemmelserne i Erstatningsregler afsnit 125 gøres
underforsikring* ikke gældende, hvis værdien af det forsikrede ikke
overstiger forsikringssummen med mere end 25 %.

58.2 Betingelse:
Udvidelsen er betinget af, at den i policen anførte forsikringssum er
tilstrækkelig ved forsikringsårets* start.
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Ambulant løsøre
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

til de i policen nævnte forsikringssteder. Er der i policen stillet
krav om flere forskellige sikringsniveauer gælder højeste

59. Hvad er omfattet

sikringsniveau* for denne dækning. Er der ikke stillet krav til
sikringsniveau* til forsikringsstederne nævnt i policen gælder at

59.1

Forsikring & Pensions sikringsniveau* 10 mindst skal være opfyldt

Den ambulante løsøredækning omfatter løsøregenstande nævnt i

for denne dækning.

Generelt for forsikringen.

59.2
Ligeledes omfatter forsikringen løsøre tilhørende tredjemand nævnt

Hvis der er i policen specifikt er angivet et andet sikringsniveau*
for denne dækning vil det i stedet være gældende
2 Hvis de til sikringsniveauet svarende sikringsforanstaltninger
ikke er udført, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som

i afsnittet under Generelt for forsikringen.

ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen
vedrørende sikringsniveauet havde været opfyldt

59.3 Forsikringen omfatter ikke
• Originalmodeller og -tegninger
• Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter
og dokumenter

60. Hvor dækkes og under hvilke forhold
60.1
Forsikringen dækker de ovenfor nævnte genstande overalt i
Danmark og uden for de i policen nævnte faste forsikringssteder.

60.2
Det er en betingelse at genstandene udelukkende beror i lukkede,
aflåste bygninger og at bygninger er beklædt med hårdt tag.

60.3
Forsikringen dækker ikke i bygninger, hvori der findes brandfarlig
bedrift, fx træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og
plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og
oplagring af mel.

61. Hvilke skader er dækket
61.1
Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved
• Brand* i henhold til skadeårsager nævnt i Brandbetingelserne
afsnit 19-21.
• Indbrudstyveri* i henhold til punkt 30.1 om indbrudstyveri*
nævnt i Indbrudstyveribetingelserne
• Vand i henhold til skadeårsager nævnt i Vandskadebetingelserne
pkt. 33-34.

61.2 Betingelser for indbrudstyveri*
61.2.1 Ved indbrudstyveri dækkes kun, hvis synlige tegn på voldeligt
opbrud af bygninger og rum kan påvises.
61.2.2 Tyverisikringskrav
1

61.2.3 Varegruppe
1

Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har
selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg,
udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret til
reparation ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i
begrænsede mængder.

2 Der gælder for denne dækning de samme begrænsninger med
hensyn til varegrupper som for forsikringsstederne nævnt i
policen. Er disse varegrupper/varebegrænsninger for
forsikringsstederne nævnt i policen ikke beskrevet, gælder, at
kun genstande i varegruppe* 5 må forefindes inden for det
anførte beløb i varegruppeskemaet
Varegrupperne fremgår af skemaet i
indbrudstyveribetingelserne.
Hvis der er i policen specifikt er angivet en varegruppe* for
denne dækning vil det i stedet være gældende
3 Hvis de i varegruppen anførte begrænsninger ikke er overholdt,
erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være
kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende
varegruppen havde været opfyldt
61.2.4 Sikringsniveau/ Varegruppe
Hvis begrænsningerne i varegruppen ikke er overholdt, og hvis
desuden sikkerhedsforanstaltningerne for at opfylde
sikringsniveauet ikke er udført, erstattes kun 40 % af det
erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis
forudsætningerne vedrørende sikringsniveau* og varegruppe*
havde været opfyldt.

62. Forsikringsværdi
Forsikringssummen, der i policen er angivet for denne dækning,
fastsættes efter reglerne om opgørelse af forsikringsværdien, som
beskrevet i Erstatningsregler.

Det er en betingelse at bygningerne, hvori de forsikrede
genstande opbevares, er sikret efter samme krav som forlanges
21

63. Dækning andetsteds
Forsikringen dækker kun i det omfang, de af denne dækning
omfattede genstande ikke er dækket af
• Sø- eller transportforsikring
• Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet
forsikring
• Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport
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Pavilloner, containere m.m.
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

aflåste skodder og ligeledes være forsynet med Forsikring &
Pension-registreret låse/hængelåse.

64. Hvad er omfattet

•	Skurvogne
Døre eller porte i skurvogne skal være aflåst med mindst 2

64.1 Forsikringen omfatter

Forsikring & Pension-registreret låse/hængelåse. Det gælder

• Pavilloner (hvis der ikke forefindes bygningsforsikring),

endvidere, at døre eller porte indvendigt forsynes med

containere og skurvogne, der er forskriftsmæssigt forankret og

mindst 2 mm påskruet jernplade. Vinduer i skurvogne skal

bygget.

være forsynet med skodder og aflåst med Forsikring &

• Løsøre, som beror i pavilloner, containere og skurvogne, og som

Pension-registreret låse/hængelåse ved arbejdstids ophør

forsikringstager ejer eller i skadetilfælde er pligtig at erstatte

		Hvis der er i policen specifikt er angivet et andet

eller bærer risikoen for.

64.2 Geografisk område
Forsikringen dækker pavilloner, containere og skurvogne med

sikringsniveau for denne dækning vil det i stedet være
gældende.
2 Hvis de til sikringsniveauet svarende sikringsforanstaltninger
ikke er udført, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som

indhold når disse befinder sig på de forsikringssteder, der er nævnt i

ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen

policen.

65. Hvilke skader er dækket
Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade
ved:

65.2.2 Varegruppe
1

Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har
selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg,
udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret til

65.1
Brand* i henhold til skadeårsager nævnt i Brandbetingelserne punkt
19.

reparation ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i
begrænsede mængder
2 Der gælder for denne dækning de samme begrænsninger med
hensyn til varegrupper som for det pågældende forsikringssted,

65.2
Indbrudstyveri* i henhold til skadeårsager nævnt i
Indbrudstyveribetingelserne punkt 30.1 samt tyveri af hele
pavillonen, containeren eller skurvogn.
Ved indbrudstyveri* dækkes kun, hvis synlige tegn på voldeligt
opbrud af pavillon, container eller skurvogn kan påvises.
65.2.1 Tyverisikringskrav
1

vedrørende sikringsniveauet havde været opfyldt.

For pavilloner, containere og skurvogne gælder følgende krav til
sikringsniveauet.
•	Pavilloner
Det er en betingelse at pavilloner er sikret i henhold til de
krav der er stillet til det pågældende forsikringssted, der
fremgår af policen - dog minimum Forsikring & Pensions
sikringsniveau 10. Er forsikringsstedet opdelt i flere områder
og forlanges der forskellige sikringskrav for disse områder vil
det højeste krav være gældende for denne dækning
•	Containere
Containeren skal være bygget af mindst 2mm stålplade og
lukket i top, bund og alle sider. Døre eller porte i containeren

medmindre andet specifikt fremgår af policen
3 Hvis de i varegruppe anførte begrænsninger ikke er overholdt,
erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være
kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende
varegruppen havde været opfyldt
65.2.3 Sikringsniveau/varegruppe
Hvis begrænsningerne i varegruppen ikke er overholdt, og hvis
desuden sikkerhedsforanstaltningerne for at opfylde
sikringsniveauet ikke er udført, erstattes kun 40 % af det
erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis
forudsætningerne vedrørende sikringsniveau og varegruppe havde
været opfyldt.

65.3
Vand i henhold til skadeårsager nævnt i
Vandskadedækningsbetingelserne punkt 33.

66. Forsikringen dækker ikke
Driftstab eller andre indirekte tab.

skal være aflåst med mindst 2 Forsikring & Pensionregistreret låse/hængelåse. Hængsler og låsebom skal
ligeledes være Forsikring & Pension godkendt. Vinduer, hvis
sådanne er monteret i containeren, skal være forsynet med
23

67. Forsikringsværdi
Forsikringssummen, der i policen er angivet for denne dækning,
fastsættes efter reglerne om opgørelse af forsikringsværdien, som
beskrevet i Erstatningsregler.

68. Dækning andetsteds
Forsikringen dækker kun i det omfang, de af denne dækning
omfattede genstande ikke er dækket af
• Sø- eller transportforsikring
• Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet
forsikring
• Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport
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Arbejdsplads
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

skal være aflåst med mindst 2 Forsikring & Pensionregistreret låse/hængelåse. Hængsler og låsebom skal

69. Hvad er omfattet
Arbejdspladsdækningen omfatter redskaber, værktøj og materiel,
som anvendes under virksomhedens ydelser, men ikke i den færdige
leverance samt skurvogne og/eller containere.

ligeledes være Forsikring & Pensions godkendte. Vinduer, hvis
sådanne er monteret i containeren, skal være forsynet med
aflåste skodder og ligeledes være forsynet med Forsikring &
Pension-registreret låse/hængelåse.
•	Skurvogne

70. Hvor dækkes og under hvilke forhold

Døre eller porte i skurvogne skal være aflåst med mindst 2

70.1

endvidere, at døre eller porte indvendigt forsynes med

Forsikringen dækker de ovenfor nævnte genstande beroende på
forsikringstagerens arbejdspladser overalt i Danmark.

Forsikring & Pension-registreret låse/hængelåse. Det gælder
mindst 2 mm påskruet jernplade. Vinduer i skurvogne skal
være forsynet med skodder og aflåst med Forsikring &
Pension-registreret låse/hængelåse ved arbejdstids ophør

70.2
Det er en betingelse at omfattede redskaber, værktøj og materiel
udelukkende beror i lukkede og aflåste bygninger på
arbejdspladsen, i skurvogne og/eller containere.

		Hvis der er i policen specifikt er angivet et andet
sikringsniveau* for denne dækning vil det i stedet være
gældende.
2 Hvis de til sikringsniveauet svarende sikringsforanstaltninger

71. Hvilke skader er dækket

ikke er udført, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade

vedrørende sikringsniveauet havde været opfyldt.

ved:

ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen

72. Forsikringsværdi

71.1
Brand* i henhold til skadeårsager nævnt i Brandbetingelserne punkt
19.

Forsikringssummen, der i policen er angivet for denne dækning,
fastsættes efter reglerne om opgørelse af forsikringsværdien, som
beskrevet i Erstatningsregler.

71.2
Indbrudstyveri* i henhold til punkt 30.1 om indbrudstyveri* nævnt i
Indbrudstyveribetingelserne.
Indbrudstyveri* i container og skurvogn sidestilles med
indbrudstyveri* i bygning*.
71.2.1 Ved indbrudstyveri dækkes kun, hvis synlige tegn på voldeligt
opbrud af arbejdspladsens bygninger/rum, container eller skurvogn
kan påvises.

73. Dækning andetsteds
Forsikringen dækker kun i det omfang, de af denne dækning
omfattede genstande ikke er dækket af
• Sø- eller transportforsikring
• Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet
forsikring
• Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport

71.2.2 Forsikringen dækker ikke hvis hele containeren eller
skurvognen med evt. indhold stjæles.
71.2.3 Tyverisikringskrav
1

For arbejdspladsens bygninger, containere og skurvogne gælder
følgende krav til sikringsniveauet:
•	Arbejdspladsens bygninger
Det er en betingelse at arbejdspladsens bygninger, efter
arbejdstids ophør er sikret mindst efter Forsikring & Pensions
sikringsniveau 10. Endvidere er det en betingelse at det
forsikrede er overdækket eller befinder sig i rum i bygningen
uden vinduer
•	Containere
Containeren skal være bygget af mindst 2mm stålplade og
lukket i top, bund og alle sider. Døre eller porte i containeren
25

Brandfarlige væsker og gasser
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

74. Hvad er omfattet
74.1
Indeholder løsøreforsikringen dækning mod skade forårsaget af
brand* (se policen), omfatter denne dækning brandfarlige væsker
og brandfarlige gasser beroende i dertil egnede og godkendte
tanke eller beholdere.

74.2
Dækningen omfatter også tanke og beholdere, inkl. påfyldningsog aftapningsanordninger, fundamenter og afskærmning.

75. Hvor dækkes og under hvilke forhold
Forsikringen dækker som følge af brand* på det/de
forsikringssteder, der er nævnt i policen, når tanke og beholdere
beror under åben himmel eller er nedgravet i jorden.

76. Hvilke skader er dækket
Dækningen omfatter med de anførte undtagelser direkte tab og
skade som følger af:

77. Brand*
77.1 Eksplosion*

78. Generelle betingelser for dækningen
Det er en betingelse for dækningen at lovkrav og
brandmyndighedernes krav er overholdt.

79. Forsikringen dækker ikke
Driftstab eller andre indirekte tab.

80. Forsikringsværdi
Forsikringssummen, der i policen er angivet for denne dækning,
fastsættes efter reglerne om opgørelse af forsikringsværdien, som
beskrevet i Erstatningsregler.
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Transport
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

81. Hvad er omfattet
Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne varer, herunder

84.1
Forsikringen omfatter ikke indirekte tab, som pris-, rente-, brugs-,
kurs- eller driftstab eller andre indirekte omkostninger samt tab
som skyldes forsinkelse uanset årsag.

værktøjer, instrumenter og reservedele.

84.2

82. Forsikringen omfatter ikke

Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar.

• Værdipapirer og dokumenter af enhver art
• Ædelmetaller af enhver art
• Penge og pengerepræsentativer
• Kunst- eller affektionsgenstande
• Ure, bijouteri, tilbehør og reservedele hertil, perler, ædelstene og
andre juveler
• Levende dyr
• Friske planter
• Varer som befordres på egne aksler
• Tyveri af genstande fra uaflåst bil eller fra bil uden synlige tegn
på voldeligt opbrud samt genstande, der ikke er tildækket på en
sådan måde, at de er synlige udefra

85. Forhold i skadetilfælde
85.1
I tilfælde af skade skal forsikringstageren straks anmelde skade til
selskabet.

85.2
Ved tyveri af forsikrede genstande skal anmeldelse endvidere ske til
politimyndighed inden 48 timer.

86. Skadeopgørelse
Erstatningen opgøres på grundlag af de skaderamte genstandes
genanskaffelsesværdi umiddelbart før skadens indtræden.

83. Hvilke skader er dækket

Der foretages fradrag for værdiforringelse ved alder, brug og andre

Forsikringen dækker tab af og skade på forsikrede genstande i egne

omstændigheder.

biler under transport, under ophold undervejs i transporten, under
bilens henståen samt under op-, hen- og nedbæring i forbindelse
med transporten ved pludselige og uforudsete hændelser overalt i
Danmark.

84. Forsikringen dækker ikke
Tab af og skade på forsikrede genstande som følge af:
• De forsikrede genstandes egen beskaffenhed
• De forsikrede genstandes utilstrækkelige eller mangelfulde
emballering, tildækning eller fastgørelse til køretøjet
• Luftens eller vejrligets påvirkning
• Kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden fører med
forsikringstagerens viden var beruset
• Beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra en offentlig
myndigheds side
• At de forsikrede genstande benyttes eller betjenes
• At de forsikrede genstande bliver glemt eller forlagt
• Slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse* af de
forsikrede genstande

87. Forsikring andetsteds
Er de under denne police forsikrede genstande tillige dækket ved
anden forsikring, skal denne polices forsikringssum først og
fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden
forsikring ikke omfatter.

88. Forsikringssum erstatningsbegrænsning
88.1
Selskabets erstatning pr. bil pr. skade er begrænset til 100.000 kr.
uanset den i policen nævnte forsikringssum.
Erstatningsbegrænsningen pr. bil pr. skade bliver ikke
indeksreguleret.

88.2
Erstatning ydes efter førsterisikoprincippet, hvorfor underforsikring*
ikke gøres gældende.

• Ridser, skrammer på eget værktøj, instrumenter, reservedele når
de forsikrede genstandes nytteværdi ikke nedsættes derved
• Skade på emballage alene
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Låseomstilling
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

89. Hvad er omfattet
Låseomstilling omfatter låse og nøgler.

90. Hvor dækkes
Forsikringen dækker på det/de forsikringssteder, der er nævnt i
policen.

91. Hvilke skader er dækket
91.1
Forsikringen dækker forsikringstagers nødvendige udgifter til
omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, når nøgler går tabt
som følge af et af forsikringen dækningsberettiget indbrudstyveri*,
ran eller røveri.

91.2
Dækningen omfatter kun låse i og nøgler til lokaler på det/de
forsikringssteder, der er nævnt i policen.

91.3
Dækningen er betinget af at indbrudstyveriet anmeldes til politiet
senest 24 timer efter at skaden er konstateret.

92. Forsikringen dækker ikke
• Nøgler som bortkommer af en hvilken som helst anden årsag
end ved indbrudstyveri* og ran/røveri
• Nøgler eller omstillinger af låse tilhørende forsikringstager, når
nøglerne ikke har befundet sig på forsikringsstedet

93. Forsikringsværdi
93.1
Forsikringssummen, der i policen er angivet for denne dækning, er
øverste grænse for selskabets erstatningspligt i hvert enkelt
skadetilfælde.

93.2
Forsikringen dækker efter førsterisikoprincippet, hvilket betyder, at
reglerne om underforsikring* ikke gøres gældende for denne
dækning.
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Driftstab og meromkostning
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller
bygningsforsikringen, der vil medføre erstatningspligt for selskabet.

94. Forsikrede tab
94.1
Forsikringen dækker inden for de første 12 måneder efter
forsikringsbegivenhedens konstatering forsikringstagers tab ved
nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som
følge af, at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret befinder sig,
rammes af en skade, der i henhold til forsikringens Brand-,
Indbrudstyveri- eller Vandskadedækning, vil medføre
erstatningspligt for selskabet.

94.2
Forsikringen dækker i maksimalt 3 måneder, men inden for
dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide
ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i
forbindelse med oprydning* efter en dækningsberettiget skade
under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der vil medføre
erstatningspligt for selskabet.

94.3
Uanset de i afsnit 98 anførte bestemmelser, dækker forsikringen
inden for forsikringssummen det driftstab, som forsikringstageren
måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som
følge af en under bygningsforsikringen etableret forsikring for
restværdi, anvendelige rester eller lovliggørelse, som bliver effektiv
gennem betaling af erstatning i forbindelse med genopførelse af en
ny bygning*.

94.4
Er forsikringstager lejer af bygning*/lokaler, hvori løsøret befinder
sig, og sker der alene skade på bygningen, ydes dækning i henhold
til forudsætningerne i afsnit 94, som om bygningsforsikring var
tegnet.

Meromkostninger
94.5
Forsikringen dækker inden for dækningsperioden efter
forsikringsbegivenhedens konstatering sådanne nødvendige og
dokumenterede meromkostninger, der direkte skyldes, at
virksomhedens lokaler er helt eller delvis uanvendelige som følge af
en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller
bygningsforsikringen.

94.6
Forsikringen dækker i maksimalt 3 måneder, men inden for
dækningsperioden, sådanne meromkostninger, som
forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige

94.7
Uanset de i punkt 98 anførte bestemmelser, dækker forsikringen
inden for forsikringssummen sådanne meromkostninger, som
forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens
genoptagelse som følge af en under bygningsforsikringen etableret
forsikring for restværdi, anvendelige rester eller lovliggørelse, som
bliver effektiv gennem betaling af erstatning i forbindelse med
genopførelse af en ny bygning*.
Meromkostningernes størrelse og art aftales i hvert enkelt tilfælde
med selskabet.

94.8
Er forsikringstager lejer af bygning*/lokaler, hvori løsøret befinder
sig, og sker der alene skade på bygningen, ydes dækning i henhold
til forudsætningerne i punkt 94, som om bygningsforsikring var
tegnet.

95. Dækningsperiode
95.1
Dækningsperioden er 12 måneder. I dækningsperioden erstatter
selskabet tab, som følger af en forsikringsbegivenhed.

95.2
Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor
forsikringsbegivenheden konstateres.

95.3
Tab, der - helt eller delvist - hidører fra de første 8 timers
standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig udover 30
dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

95.4
Dækningsperioden ophører 12 måneder senere og på samme
tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

96. Forsikringssted
96.1
Forsikringen dækker forsikringstagers virksomhed på det
forsikringssted, der er nævnt på policen.

96.2
Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at den eller
de bygninger, hvori løsøret beror, er forsynet med tag, dækket med
beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl.

myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning* efter en
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96.3 Udvidelser
Med indtil 15 % af forsikringssummen, højst 250.000 kr. pr. forsikrings
begivenhed (beløbet bliver ikke indeksreguleret), dækker forsikringen
driftstab, som forsikringstager måtte lide som følge af en skade, der i
øvrigt vil være dækket under denne police, og som indtræffer:
1. På forsikringsstedet i bygninger, hvis tagbeklædning er
anderledes, end betinget i punkt 96.1
2. På ejendomme andetsteds i Danmark, hvor løsøret er omfattet
af afsnit 17 i Generelt for forsikringen
3. På ejendomme andetsteds i Danmark eller udlandet, der
benyttes af forsikringstagers leverandører, aftagere og/eller
reparatører af driftsudstyr
4. Under transport i Danmark eller udlandet (ekskl. lufttransport)
direkte fra leverandører til forsikringstager eller direkte til og fra
forsikringstagers reparatører af driftsudstyr. Ophold i
forbindelse med transporten betragtes som en del af denne

97. Forsikringssum og underforsikring
97.1
Den for policen gældende forsikringssum danner grænsen for

100. Skadeopgørelse
100.1
I skadetilfælde opgøres det tab, som konstateres i de første 12
måneder efter skaden, som forskellen mellem den forventede
omsætning med fradrag af forventet forbrug af
1. Indkøbte handelsvarer til videresalg
2. Råvarer og halvfabrikata

100.2
Den konstaterede omsætning med fradrag af det konstaterede
forbrug af
1. Indkøbte handelsvarer til videresalg
2. Råvarer og halvfabrikata

100.3
Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl.
merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.

101. Erstatningsberegning

erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab,

Driftstab
101.1

som omfattes af forsikringen.

Det tab, som er beregnet i henhold til skadeopgørelsen, reduceres

selskabets erstatningspligt, og forsikringstager kan ikke opnå mere i

97.2
Foreligger der underforsikring* på løsøredækningen, nedsættes
erstatningen for driftstab i samme forhold.
Om underforsikring* – se punkt 125 i Erstatningsregler.

98. Tab som ikke erstattes
Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes
strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af
virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser,

med sparede omkostninger, herunder lønomkostninger, som
forsikringstageren kan frigøre sig for.

Meromkostninger
101.2
Selskabet erstatter forsikringstagers rimelige omkostninger til
sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af driftstabet
med indtil 5 % af erstatningsbeløbet for denne dækning, dog
maksimalt 250.000 kr. Beløbet bliver ikke indeksreguleret.

101.3

offentligt påbud eller lignende.

Efter samråd med selskabet erstattes rimelige og dokumenterede

99. Begrænsning af driftstab

punkt 94.5 - 94.8, dog kun sådanne omkostninger, der har

99.1
Er der sket skade, er forsikringstager forpligtet til i videst muligt
omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at
sørge for at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser
for at afværge eller begrænse driftstabet.

99.2
Forsikringstager er pligtig til effektivt at samarbejde med selskabet
med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af
driftstabet.
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omkostninger, der afholdes til begrænsning af driftstabet, jævnfør
indvirkning i dækningsperioden i indtil 12 måneder efter
forsikringsbegivenhedens konstatering.

101.4
Omkostninger, der afholdes ud over dækningsperioden erstattes
ikke.

101.5
Omkostninger, der har værdi ud over dækningsperioden erstattes
kun forholdsmæssigt.

Lovliggørelse
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

102. Hvad er omfattet
Forsikringen omfatter løsøre som beror på de i policen nævnte
forsikringssteder og som er omfattet af en i selskabet tegnet
løsøreforsikring.

103. Hvilke skader er dækket
103.1
Forsikringen dækker de forøgede udgifter, der påføres
forsikringstageren i forbindelse med en forsikringsbegivenhed
omfattet af løsøreforsikringen jf. punkt 102, og som er forbundet
med at opfylde krav, som myndighederne i medfør af lovgivningens
bestemmelser stiller ved istandsættelse eller genopførelse af det
beskadigede.
103.1.1 Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til
istandsættelse eller genanskaffelse i samme skikkelse, til samme
anvendelse og på nøjagtig samme sted.
103.1.2 Det er en forudsætning:
103.1.2.1 At udgifterne vedrører de dele af løsøret, for hvilket der
ydes erstatning.
103.1.2.2 At dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet
opnås,
103.1.2.3 At værdiforringelse på grund af alder og brug, nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder ikke overstiger 30 % i
forhold til nyværdi*, og
103.1.2.4 At istandsættelse eller genanskaffelse finder sted.
103.1.2.5 Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte
forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed.

104. Forsikringen dækker ikke
Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af
myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden
forsikringsbegivenheden.
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Særlige bygninger/konstruktioner
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med

105. Hvad er omfattet

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det

lukkebeslag i mindst to punkter.

105.1
Genstande, der tilhører forsikringstageren, og som hører under den
i policen beskrevne risiko, samt

forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider
er mere end 12 cm.
Vinduer skal være lukket og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i
mindst to punkter.

105.2
Løsøre tilhørende tredjemand, som forsikringstageren i
skadestilfælde 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.

105.3.3 Mobil/flytbar skurvogn, monteret på hjul, skal yderligere
sikres med låseanordning eller tilsvarende, som forhindrer eller
vanskeliggør kørsel med den.
105.3.4 Adgangsdøre/lemme og ventilationsåbninger i containere
skal udover den eksisterende sikring/aflåsning enten tilboltes/
tilsvejses eller sikres med Forsikring & Pension godkendt
containerbeslag med tilhørende lås efter EN 12320, grade 5.

105.3
Genstande, der beror i bygninger, skurvogne, skibscontainere og

Beslaget skal være forskriftsmæssigt monteret.

vejarbejdsskure.

106. Forsikringen omfatter ikke

Det er en betingelse:

106.1

105.3.1 At dimensionen af vægge, loft og gulv af træ i skurvogne og

Tyveri af særligt attraktive genstande, hvorved forstås AV-udstyr,

træskure skal være mindst ¾” brædder eller tilsvarende (fx mindst 12

pc’er, dataudstyr (herunder elektronisk lagrede data og

mm krydsfinerplader, 2 mm stålplader), på kraftigt skelet,

programmer), radio/tv/video, CD/DVD, musikinstrumenter,

1) Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer eller

fotoudstyr, kontanter, værdipapirer, pengerepræsentativer,

lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627,
RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 eller
tilsvarende jf. www.fpsikring.dk – eller være forstærket med

106.2

sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

For fremmed regning, medmindre policen indeholder bestemmelser

2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal
forstærkes med sikrings-enheder, der er Forsikring & Pensionregistrerede som FORSTÆRKNINGSENHED III eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.
3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal
aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende

herom.

106.3
Sø- og luftfartøjer, motordrevne og/eller registreringspligtige
køretøjer samt knallerter og dele hertil. Dog omfatter forsikringen
selvkørende arbejdsredskaber på højst 15 hk.

jf. www.fpsikring.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-

107. Hvilke skader er dækket

registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:

Forsikringen dækker direkte tab og skade ved:

a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.
4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal
aflåses med:
a) 	to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en

107.1 Indbrudstyveri*
107.1.1 Hærværk på det forsikrede løsøre i forbindelse med
indbrudstyveri*.
107.1.2 Omlægning af låse:

Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller

Forsikringen dækker 50 % af udgifterne til omlægning af låse i

tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller

forsikringsstedets yderdøre, når nøgler hertil er stjålet ved et

b) 	to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst
med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN
12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
c) 	en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter
EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
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ædelmetaller, smykker, vin/spiritus, tobaksvarer og lignende.

indbrudsforsøg eller ved ran og røveri*.

107.2 Simpelt tyveri* af cykler
107.2.1 Retten til erstatning for cykeltyveri er betinget af
• At cyklens stelnummer kan oplyses
• At cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk
Varefakta eller selskabet
•

At låsebevis medsendes skadeanmeldelsen

Er cyklen på tidspunktet for tyveriet anbragt i forsvarligt aflåset
rum, ses dog bort fra kravene til cykellås.

108. Forsikringen dækker ikke
108.1
Skade, der er omfattet af brand- eller vandskadeforsikring.

108.2
Driftstab eller andre indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre
forsikringen er udvidet hertil.

108.3
Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem
erstattede genstande og de resterende.
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Tyveri fra bil
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis dækningen fremgår af police.

109. Hvad er omfattet
109.1
Tyveri fra bil dækningen omfatter løsøregenstande nævnt i Generelt
for forsikringen.

109.2
I øvrigt gælder de almindelige forsikringsbetingelser for
løsøreindbrudstyveriforsikring i den udstrækning, de lader sig
anvende.

109.3
Forsikringen dækker overalt i Danmark.

110. Hvilke skader er dækket
110.1
Tyveri fra forsvarligt aflåst og adskilt bagagerum i bil.
110.1.1 Det er en betingelse, at det forsikrede ikke kan ses udefra.
110.1.2 Det er en betingelse, at tyveriet er sket ved anvendelse af
vold mod bilen.
110.1.3 Hvis de forsikrede genstande ikke kan bero i aflåst og adskilt
bagagerum i bilen, som nævnt i punkt 110.1, fx fordi der er tale om
en stationcar eller varevogn, er forsikringen udvidet til at dække
genstande under forudsætning af, at de beror i aflåst bil, samt at
de er tildækket på en sådan måde, at de ikke er synlige udefra,
samt at tyveriet er sket ved anvendelse af vold mod bilen.

110.2
Forsikringen dækker med indtil den i policen nævnte forsikringssum.
Underforsikring* kan ikke gøres gældende.
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Udvidet genfremstillingsomkostninger
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

111. Hvilke skader er dækket
Merudgifter, som i anledning af en dækningsberettiget
forsikringsbegivenhed, der er omfattet af en i selskabet tegnet
løsøreforsikring jf. punkt 132.1 nr. 2 i Erstatningsregler, er afholdt til
genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk
lagrede data.

111.1
Dækningen for elektronisk lagrede data og egen-/specialudviklede
programmer forudsætter, at backup* sker i intervaller af max. 10
døgns varighed, og at backupkopier opbevares i et brandsikkert
skab eller i anden brandsektion/bygning* end selve edb-udstyret.

111.2
Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte
forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed.

111.3
Standarddækning i de almindelige forsikringsbetingelser for
løsøreforsikring går til enhver tid forud for nærværende forsikrings
dækning.
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Udvidet oprydningsomkostninger
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

112. Hvilke skader er dækket
Nødvendige udgifter i forbindelse med en forsikringsbegivenhed,
der er omfattet af en i selskabet tegnet løsøreforsikring jf. punkt
132.2 i Erstatningsregler, og som overstiger den nævnte maksimale
erstatning.

112.1
Til oprydning* efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og
destruktion af forsikrede genstande.

112.2
Til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og
effekter anvendt ved skadebekæmpelse.

112.3
Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte
forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed.

113. 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 forsikringen er udvidet hertil.
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Udvidet jord
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

114. Hvilke skader er dækket
114.1 Nødvendige udgifter til:
1

Oprydning*, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og
destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende,
ejet af forsikringstager og beroende på forsikringsstedet, der er
nævnt i policen

2 Reetablering af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende
3 Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den
dækningsberettigede skades omfang
114.1.1 Det er en betingelse for dækning, at:
1

Offentlige myndigheder* i kraft af gældende lovgivning stiller
eller kan stille krav om oprydning* mv., og at denne er
nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af
forsikringen

2 Skaden har ramt forsikringstagers bygninger, løsøre beroende i
forsikringstagers bygninger eller løsøre beroende på eller i den
forsikrede jord
3 Forskrifter for olietanke og røranlæg er overholdt

114.2
Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte
forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed.

115. Forsikringen dækker ikke
115.1
Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af
myndigheder* var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden.

115.2 Erstatningsopgørelse
Dækningen ydes på førsterisikobasis*.

115.3 Forældelse
Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere
end 6 måneder efter indtrædelse af den skade, der har
nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de
skadelige virkninger af skaden først kunne konstateres senere.
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Ran og røveri af rede penge
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

116. Hvad er omfattet
116.1
Penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og
dokumenter, der tilhører forsikringstageren, samt

116.2
Penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og
dokumenter, for hvis hændelige undergang forsikringstageren
bærer risikoen. Dette gælder dog kun i den udstrækning, de penge
og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og
dokumenter ikke er dækket ved anden forsikring.

117. Hvilke skader er dækket
Direkte tab af og skade ved ran og røveri*.

117.1
Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte
forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed.

117.2
Standarddækning i de almindelige forsikringsbetingelser for Ran og
røveri* punkt 30.2.1 går til enhver tid forud for nærværende
forsikringsdækning.

118. Forsikringen dækker ikke
Ran/røveri ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagerens
personale har været delagtig.
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Tyveri af rede penge
Betingelser R323161

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

121.2.2 I Grønland omfattes dog indbrudstyveri* fra bygning*(er),
der er opført på stolpefundament forankret i fjeld efter

119. Hvad er omfattet
119.1
Penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og
dokumenter, der tilhører forsikringstageren, samt

bygningsreglementets bestemmelser.
121.2.3 Boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner.
121.2.4 Drivhuse.
121.2.5 Lofts- og kælderrum i etageejendom til beboelse.

119.2
Penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og
dokumenter tilhørende tredjemand, som forsikringstageren i
skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for.
Dækningen for penge mv. tilhørende tredjemand gælder kun i det
omfang, det ikke er dækket ved anden forsikring.

119.3
Kun genstande, der beror i bygninger.

119.4
Genstande jf. ovenfor på det eller de forsikringssteder, der er nævnt
i policen.

120. Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker direkte tab af og skade ved:

120.1 Indbrudstyveri*
Udover defintionen i ordforklaringen af indbrudstyveri, dækker
forsikringen tillige indbrud, hvis der er anvendt en nøgle, som
umiddelbart forinden er stjålet fra voldeligt opbrudt, indmuret
nøgleboks.
120.1.1 Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller -boks
ud over 5.000 kr. ved benyttelse af kode eller nøgler dertil, hvis disse
har været efterladt på forsikringsstedet.
120.1.2 Det er en betingelse for dækning, at
værdiopbevaringsenheden hvori værdierne opbevares, overholder
de beløbsgrænser som er angivet i Forsikring & Pension’s vejledning
herom.

121. Forsikringen dækker ikke
121.1
Skade, der er omfattet af brand- eller vandskadeforsikring.

121.2
Indbrudstyveri* fra:
121.2.1 Konstruktioner, der ikke er opført på nedgravede
betonblokke, muret eller støbt fundament.
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Erstatningsregler

122. Forsikringsværdi
122.1
I forsikringsværdien medregnes værdien af samtlige genstande, der
er forsikret under policen.

122.2
Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr
opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås
genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds
indtræden, uden fradrag for alder og brug, men med rimelige
fradrag for nedsat anvendelighed* eller andre omstændigheder.

122.3
Værdien af genstande, som forsikringstager selv har tilvirket til salg,
opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår
ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds
indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger,
undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling, dog kun
for så vidt forsikringstager ikke derved opnår en fordel, han ikke ville
have opnået, hvis forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted.

122.4
Værdien af genstande, som forsikringstager selv har under
tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af
produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af
andel dels af forsikringstagers generalomkostninger, dels af
avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår
kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden,
med fradrag som ovenfor anført.

122.5

124.3
Ved skade på inventar, installationer, maskiner og øvrigt
driftsudstyr gælder dog:
• At tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte
genstandes nyværdi* og deres værdi efter skaden
• At beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet
med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat
eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller
genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende
sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af
dagsværdien
• At forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien
svarende del af erstatningen først udbetales, når de
beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet,
respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets
skøn er betryggende sikret

124.4
Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod
at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, installationer,
maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er
berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede
genstande i samme stand som før skaden.

124.5
Med hensyn til erstatning for løsørebranddækning omfatter denne
dækning ikke det løsøre, der er dækket under en
bygningsbrandpolice.

125. Underforsikring

Værdien af andre genstande end tidligere nævnt opgøres til

125.1

dagsværdi*.

Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive

123. Skadeanmeldelse
I skadetilfælde skal forsikringstager uden ophold indsende
anmeldelse til selskabet.

124. Skadeopgørelse
124.1
Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere selskabet
fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre.

124.2
I overensstemmelse med principperne om fastsættelse af
forsikringsværdien opgøres skaden som forskellen mellem værdien
af løsøret før og efter skaden.
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den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt.

125.2
Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner
eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position,
henholdsvis underposition eller afsnit, som en selvstændig
forsikring.

126. Forsikring andetsteds
126.1
Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket
ved anden police, da skal denne polices forsikringssum først og
fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden
police ikke omfatter.

126.2
Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller
underforsikring* så vidt muligt bliver lige stor for samtlige
forsikringsgenstande.

126.3
Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig
præmieberegning yder samme dækning som angivet i
Fællesbetingelserne afsnit 2.3, afsnit 5.1 punkterne 3 og 4 og afsnit
7.1 punkt 2, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb
forholdsmæssigt, således at forsikringstager højst oppebærer
erstatning inden for de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser.

126.4
Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin
forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted.

128. Regres
Når selskabet har betalt erstatning, kan det til enhver tid gøre
regres mod en erstatningsansvarlig skadevolder.
Forsikringstageren kan således ikke på selskabets vegne fraskrive sig
retten til regres.

129. Moms
129.1
Moms i henhold til Lov om Merværdiafgift skal betales af
forsikringstager i det omfang, denne kan trække det fra i sit
momsregnskab med Skat.

129.2
I tilfælde, hvor forsikringstager ikke er momsregistreret eller ikke kan
trække momsen fra i sit regnskab med Skat, erstattes momsen kun,

127. Selvrisiko

hvis det fremgår af policen.

127.1

130. Afværgelse af skade

Fremgår det af policen, at dækningen er tegnet med en selvrisiko,
skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde.

I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til så vidt muligt at
afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til

127.2

at foretage dertil sigtende foranstaltninger.

En eventuel selvrisiko for dækningen beregnes ved alle skader,
medmindre højere selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne.

131. Forsikringssummer efter skade

I sidstnævnte tilfælde er det den højeste selvrisiko, der gælder.

Efter en skade forbliver policens forsikringssum uforandret.

127.3
Ved erstatningsudbetaling gælder, at selvrisikobeløb fratrækkes,

131.1
131.2
Dog er forsikringstager - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte

efter erstatningen er opgjort i henhold til policen og

overstige 10 % af forsikringssummen for den skaderamte forsikring

forsikringsbetingelserne.

- forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af

127.4
Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige
hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom
beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed.

127.5
Hvis en og samme forsikringstager har virksomhedsforsikring(er),
erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er) og bygningsforsikring(er) i
selskabet og disse rammes
• Af samme forsikringsbegivenhed og,
• På samme forsikringssted,

erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets* udløb,
medmindre forsikringssummen ønskes nedsat.

132. Følgeudgifter
132.1
Inden for den angivne forsikringssum, dækker forsikringen
• Genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed
• Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt
til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, edbprogrammer og -data samt igangværende skriftlige arbejder
med indtil 15 % af forsikringssummen, højst 250.000 kr.

kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte
selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer.
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Dækningen for elektronisk lagrede data og egen-/specialudviklede
programmer forudsætter, at back-up sker i intervaller af max. 10
arbejdsdøgns varighed, og at back-upkopier opbevares i et
brandsikkert skab eller i anden brandsektion/bygning* end selve
edb-udstyret

132.2
Ud over den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner
dækkes endvidere rimelige og nødvendige udgifter til
• Redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse
med en forsikringsbegivenhed
• Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og
effekter anvendt ved skadebekæmpelse
• Oprydning* efter en forsikringsbegivenhed, herunder
bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder
hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra
virksomheden
Dækningen for pkt. 132.2 punkterne 2 og 3 ydes på førsterisikobasis*
og er begrænset til 20 % af den aftalte samlede
løsøreforsikringssum for alle positioner, maksimalt 5.000.000 kr.
(2012) pr. begivenhed.

132.3
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 af forsikringen
omfattet begivenhed.
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Beskrivelse af sikringsniveauer

Sikringsniveau 10–S (Skalsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger*1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en
tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,
grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider
er mere end 12 cm.

Elektronisk overvågning
Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10.

Installationserklæring
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske
tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede
sikringsniveau. Denne dokumentation kan være
installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede
installatører.

Elektronisk overvågning
Elektronisk skalovervågning – minimumskrav
1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige
varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte
alle større åbninger i rummets grænseflader.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
Instalation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til
Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en

Sikringsniveau 20–S (Skalsikring)

Forsikring & Pension-registreret installatør.

Mekanisk indbrudssikring

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i

Mekanisk skalsikring – minimumskrav

tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

•

1. Større åbninger*1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske

eller lemme.

tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede

•

2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED
I eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

•

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED
I eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk, fastholdes med en Ø 10
mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.

•

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med
lukkebeslag i mindst to punkter.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det

sikringsniveau. Denne dokumentation kan være
installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede
installatører.

Sikringsniveau 20–C (Cellesikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk cellesikring – minimumskrav
1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal
aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I
eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider
er mere end 12 cm.
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3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske

aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I

tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede

eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk, fastholdes med en Ø 10

sikringsniveau. Denne dokumentation kan være

mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.

installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med
lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en
tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,
grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider
er mere end 12 cm.

Elektronisk overvågning
Elektronisk celleovervågning – minimumskrav
1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige
varer og særligt løsøre opbevares.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til
Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en
Forsikring & Pension-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
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installatører.

Sikringsniveau 20–O (Objektsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk objektsikring – minimumskrav
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af
forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal
objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring
& Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en
tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,
grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider
er mere end 12 cm.

Elektronisk overvågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede
sikringsenhed.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
1. Overvågning mod oplukning *2) af døre, vinduer, porte og
lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning *2) af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.

2. Overvågning mod gennembrydning *2) af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i

4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold

5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

*2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme –

7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i

samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i

udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold

grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4

til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden

*2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme –
samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4
meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden
måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon,
murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Sikringsniveau 30–S (Skalsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal
aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal
aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring &
Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst
med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en
Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med
lukkebeslag i mindst to punkter.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider
er mere end 12 cm.

Elektronisk overvågning
Elektronisk skalovervågning – minimumskrav

måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon,
murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.
2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme –
samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4
meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden
måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon,
murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til
Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en
Forsikring & Pension-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske
tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede
sikringsniveau. Denne dokumentation kan være
installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede
installatører.

1. Overvågning mod oplukning *2) af døre, vinduer, porte og
lemme i grænsefladerne.
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Sikringsniveau 30-C, (Cellesikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk cellesikring – minimumskrav
1.

Større åbninger *1) i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer, porte eller lemme.

2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal
aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal
aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring &
Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst
med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en
Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med
lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en
tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,
grade 3 eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider
er mere end 12 cm.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning *2) af døre, vinduer, porte og
lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning *2) af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod
oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og
lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af
overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
*2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme –
samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4
meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden
måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon,
murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Sikringsniveau 30–O (Objektsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk objektsikring – minimumskrav:
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af
forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal
objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring
& Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav:
1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en
tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,
grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider
er mere end 12 cm.

Elektronisk overvågning
Elektronisk objektovervågning – minimumskrav:
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede
sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med
forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
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3. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav:
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med
lukkebeslag i mindst to punkter.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider
er mere end 12 cm.

Elektronisk overvågning
Elektronisk skalovervågning – minimumskrav:
1. Overvågning mod oplukning *2) af døre, vinduer, porte og
lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning *2) af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning *2) af alle faste og
bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til

5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en

6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

Forsikring & Pension-registreret installatør.

7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske
tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede
sikringsniveau. Denne dokumentation kan være
installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede
installatører.

Sikringsniveau 40–S (Skalsikring)
Mekanisk indbrudssikrin.
Mekanisk skalsikring – minimumskrav:
1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer eller
lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627,

8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
*2) Kravet om mekanisk sikring af døre, vinduer, porte og lemme –
overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme
samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4
meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden
måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon,
murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Reaktion ved alarm – minimumskrav:
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 

RC2 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 eller

alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter –

tilsvarende jf. www.fpsikring.dk - eller være forstærket med

jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra

sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

AIA-anlæg.

2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III eller tilsvarende jf.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm

www.fpsikring.dk.

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til

aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal
aflåses med:
a) 	to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring &
Pension-registreret eller
b) 	to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være

Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en
Forsikring & Pension-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret
hængelås eller
c) 	en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
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Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske

Elektronisk overvågning

tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav:

sikringsniveau. Denne dokumentation kan være
installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede
installatører.

Sikringsniveau 40–C (Cellesikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk cellesikring – minimumskrav:
1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pensionregistrerede efter EN 1627, RC2 eller tilsvarende eller med porte
efter SSF 1074, klass 1 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk - eller
være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret
tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal
aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal
aflåses med:
a) 	to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring &
Pension-registreret eller
b) 	to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
c) 	en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med
lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav:
1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en
tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,
grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider
er mere end 12 cm.

1. Overvågning mod oplukning *2) af døre, vinduer, porte og
lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning *2) af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod
oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og
lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af
overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
*2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme
samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret
mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der
på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via
balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Reaktion ved alarm – minimumskrav:
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til
Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en
Forsikring & Pension-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske
tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede
sikringsniveau. Denne dokumentation kan være
installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede
installatører.
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Sikringsniveau 40–O (Objektsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk objektsikring – minimumskrav:
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af
forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal
objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring
& Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til
Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en
Forsikring & Pension-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske

Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte

Sikringsniveau 50–S (Skalsikring)

eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en
tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,
grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider
er mere end 12 cm.

Elektronisk overvågning
Elektronisk objektovervågning – minimumskrav:
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede
sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med
forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav:
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav:
1) Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer eller
lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627,
RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 eller
tilsvarende jf. www.fpsikring.dk – eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal
forstærkes med sikrings-enheder, der er Forsikring & Pensionregistrerede som FORSTÆRKNINGSENHED III eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.
3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal
aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende
jf. www.fpsikring.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pensionregistrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.
4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal
aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring &
Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst
med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN
12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN
12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med
lukkebeslag i mindst to punkter.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider
er mere end 12 cm.
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Elektronisk overvågning
Elektronisk skalovervågning – minimumskrav:
1) Overvågning mod oplukning *2) af døre, vinduer, porte og
lemme i grænsefladerne.
2) Overvågning mod gennembrydning *2) af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne.
3) Overvågning mod gennembrydning *2) af alle faste og
bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt
kontrolcentral.
9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
*2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme
samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret
mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der
på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via
balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Reaktion ved alarm – minimumskrav:
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Sikringsniveau 50–C (Cellesikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk cellesikring – minimumskrav:
1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pensionregistrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte
efter SSF 1074, klass 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk – eller
være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret
tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes
med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede
som FORSTÆRKNINGSENHEDER III eller tilsvarende jf. www.
fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal
aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende
jf. www.fpsikring.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pensionregistrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal
aflåses med:
a) 	to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller
tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
b) 	to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk
eller
c) 	en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter
EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm

5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til

Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en
Forsikring & Pension-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske
tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede

lukkebeslag i mindst to punkter.

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en
tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,
grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider
er mere end 12 cm.
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Elektronisk overvågning
Elektronisk celleovervågning – minimumskrav:
1. Overvågning mod oplukning *) af døre, vinduer, porte og
lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning *) af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænse-fladerne til cellen.
3. Overvågning mod gennembrydning *) af alle faste og
bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt
kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
*2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme
samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret
mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der
på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via
balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Reaktion ved alarm – minimumskrav:
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Instalation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til
Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en
Forsikring & Pension-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske
tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede

Sikringsniveau 50–O (Objektsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk objektsikring – minimumskrav:
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af
forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal
objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring
& Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav:
1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en
tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,
grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider
er mere end 12 cm.

Elektronisk overvågning
Elektronisk objektovervågning – minimumskrav:
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede
sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt
kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav:
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installations
erklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
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Instalation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til
Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en
Forsikring & Pension-registreret installatør.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider
er mere end 12 cm.
*2)

Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende
sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf.
standarden.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Elektronisk overvågning
Elektronisk skalovervågning – minimumskrav:

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske
tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede
sikringsniveau. Denne dokumentation kan være
installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede
installatører.

Sikringsniveau 60–S (Skalsikring)
Mekanisk skalsikring – minimumskrav:
1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til det forsikrede område
skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er
Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC5 eller
tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 *2) eller
tilsvarende jf. www.fpsikring.dk - eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område
skal forstærkes med sikringsenheder, der er Forsikring & Pensionregistrerede som FORSTÆRKNINGSENHED IV eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal
aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende
jf. www.fpsikring.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pensionregistrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt
sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal
aflåses med:
a) 	to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller
tilsvarende jf. www.fpsikring.dk – eller
b) 	to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk
eller
c) 	en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter
EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med
lukkebeslag i mindst to punkter.
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1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte
og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige
svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
5. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
7. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
8. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
9. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt
kontrolcentral.
10. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
11. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold:
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med
separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang
til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret
nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de
sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer
skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm – minimumskrav:
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Instalation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til
Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en
Forsikring & Pension-registreret installatør.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav:
1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i

tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-

tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske
tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede
sikringsniveau. Denne dokumentation kan være
installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede
installatører.

Sikringsniveau 60–C (Cellesikring)
Mekanisk indbrudssikring

grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det
forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider
er mere end 12 cm.
*2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende
sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf.
standarden.

Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring – minimumskrav:

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til cellen skal være forsynet

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i

med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pensionregistrerede efter EN 1627, RC5 eller tilsvarende eller med porte
efter SSF 1074, klass 3 *2) eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk –
eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret
tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes

grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte
og lemme i grænse-fladerne til celle.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige
svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i

med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede

celle – herunder overvågning af de tyvetækkelige varer eller

som FORSTÆRKNINGSENHED IV eller tilsvarende jf. www.

genstande.

fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal
aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende
jf. www.fpsikring.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pensionregistrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt
sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal
aflåses med enten:
a) 	to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en
Forsikring & Pension-registreret låseenhed IV eller tilsvarende
jf. www.fpsikring.dk eller
b) 	to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk
eller
c) 	en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med

5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt
kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold
til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Særlige forhold
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med
separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang
til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret
nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de
sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer
skal aftales med forsikringsselskabet.

minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter
EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med
lukkebeslag i mindst to punkter.
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Reaktion ved alarm – minimumskrav:

Elektronisk overvågning

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes

Elektronisk objektovervågning – minimumskrav:

stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Instalation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til

1. Overvågningen skal omfatte rumovervågning af området
omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt
kontrolcentral.

Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en

7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

Forsikring & Pension-registreret installatør.

8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i
udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i

til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
Særlige forhold
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med

tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede

separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang

sikringsniveau. Denne dokumentation kan være

til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret

installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede

nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de

installatører.

sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer

Sikringsniveau 60–O (Objektsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk objektsikring – minimumskrav:
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af
forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal
objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring
& Pension-registrerede efter EN 1143, grade I eller tilsvarende jf.
www.fpsikring.dk.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav:
1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en
tilholderlås med 7 tilholdere - eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320,
grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det

skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm – minimumskrav:
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes
stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf.
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIAanlæg.

Instalation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til
Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en
Forsikring & Pension-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske
tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede

forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider

sikringsniveau. Denne dokumentation kan være

er mere end 12 cm.

installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede
installatører.

54

Varegrupper og sumgrænser

- Varegrupper og sumgrænser for varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration - samt ved opbevaring på lager.
- Sumgrænser for særligt løsøre i form af elektronisk udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.

Varegruppe 1

Varegruppe 2

Varegruppe 3

Varegruppe 4

Varegruppe 5

Guld, sølv, platin,
palladium samt anden
legering med ædelt
metal, der indeholder
333 ‰ rent guld eller
mere, diamanter,
ædelstene, ægte perler,
kulturperler (ind- og
uindfattede). Smykkeog juvelerarbejder, hvor
nævnte materialer
indgår.

Tobaksvarer.

Edb-udstyr, herunder
pc’ere, projektorer,
fladskærme,
programmel, og andet
teknisk udstyr, der
indgår i et
computersystem.

Sportsudstyr.

Automobiler, der ikke er
indregistreret samt
auto-reservedele og
udstyr (tv-, radio- og
navigationsudstyr
hører til varegruppe 3).

TV-, radio- og
videoudstyr samt alt
tilhørende elektronisk
udstyr som fx
forstærkere, receivere,
mp3-, dvd- og cd-udstyr
samt paraboler.

Lomme- og armbåndsure, med stykværdi over 1.000 kr.

Mobiltelefoner samt
elektronisk tilbehør til
disse.
Satellitudstyr, herunder
navigationsudstyr.

Beklædning, (læder- og
skindbeklædning hører
til varegruppe 3).
Spiritus.
Cd’er, dvd’er samt
elektroniske spil.
Frimærker
(filatelistiske) og
mønter
(numismatiske).
Elektroniske
kontormaskiner, (som
ikke hører til
varegruppe 3).
Musikinstrumenter og
tilhørende elektronisk
udstyr.

Brillestel.
Solbriller med stykværdi over 100 kr.

Tilstedeværelse af
særligt løsøre i alle
erhvervsvirksom
heder, institutioner
og foreninger
Særligt løsøre i form af
elektronisk udstyr (som
nævnt under
varegruppe 3 og 4):
Edb-udstyr, herunder
pc’ere, projektorer,
fladskærme,
programmel og andet
teknisk udstyr, der
indgår i et
computersystem.

Cykler, samt
reservedele og udstyr til
Tv-, radio- og
cykler.
videoudstyr samt alt
EL- og motordrevet
tilhørende elektronisk
håndværktøj.
udstyr som fx
forstærkere, receivere,
Bijouteri, guld- eller
mp3-, dvd- og cdsølvbelagt, med stykudstyr samt paraboler.
værdi under 1.000 kr.
Hårde hvidevarer.

Foto- og filmudstyr.

Våben, ammunition og
sprængstoffer.

Møbler med en stykpris over 1.000 kr.

Foto- og filmudstyr.

Tæpper med en m2 pris
på over 500 kr.

Musikinstrumenter og
tilhørende elektronisk
udstyr.

Læder- og
skindbeklædning.

Antikviteter, dog und
taget møbler med styk
værdi under 10.000 kr.

Pelse og pelsværk.
Parfumerivarer.

Malerier, skulpturer og
ting af kunstnerisk
værdi over 3.000 kr.

Bijouteri, guld- eller
sølvbelagt, med stykværdi over 1.000 kr.

Motorcykler, scootere
og knallerter, der ikke er
indregistrerede samt
reservedele og udstyr til
disse, (tv, radio- og
navigations-udstyr
hører til varegruppe 3).
Skibs- og bådud-styr,
(tv-, radio- og
navigationsudstyr
hører til varegruppe 3).
Fodtøj.
Ure med stykværdi
under 1.000 kr.

Niveau 10

0 kr.

1.253 kr.

28.775 kr.

86.319 kr.

172.640 kr.

187.901 kr.

Niveau 20

0 kr.

14.386 kr.

86.319 kr.

172.640 kr.

*) Indtil
forsikringssummen

501.070 kr.

Niveau 30

28.775 kr.

28.775 kr.

172.640 kr.

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

Niveau 40

86.319 kr.

86.319 kr.

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

Niveau 50

172.640 kr.

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

Niveau 60

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen

*) Indtil
forsikringssummen
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Ordforklaringer

Backup

Førsterisikobasis

En komplet og funktionsdygtig kopi (dublet) af alle de af

Erstatning ydes fuldt ud inden for forsikringssummen, selvom

virksomhedens data, der ikke er standardprogrammer. Det vil sige,

værdien af det forsikrede overstiger forsikringssummen.

at en backup-kopi også omfatter opsætning, specielle tilretninger
og skræddersyet software.

Hærværk
Ved hærværk forstås begivenheder, der er begrænset til og kun

Ved funktionsdygtig forstås, at alle data skal kunne leases af

indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en

udstyr, der svarer til det, kopien blev udført med.

direkte fysisk beskadigelse.

Brand

Indbrudstyveri

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

Indbrudstyveri foreligger, når tyven

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

Bygning
En bygning defineres i denne sammenhæng som en konstruktion
bestående af et fundament, et tag og mindst to ydervægge, der
dog samtidig kan være ydervægge i tilstødende bygninger.

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

Ramper, fritstående skorstene, vindmøller mv. betragtes i denne
sammenhæng som selvstændige bygninger.

Dagsværdi
Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inklusiv fragt,
montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens
indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder.

Eksplosion

• Fjerner genstande gennem åbninger, som han umiddelbart
forinden har frembragt

Kummer
Ved kummer forstås wc-kummer, cisterner, bidets, håndvaske og
badekar.

Lynnedslag
Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede
eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Det er en

Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved

forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og

hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en voldsom

brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller

rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

bygningstilbehør.

El-skade

Myndighed (offentlig)

Ved el-skade forstås skade på de elektriske ledere eller
komponenter, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet
forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr) eller
overspænding (fejl i el-forsyningen) eller lignende.

Forsikringstid
Forsikringstid er for en bygningsforsikring det tidsrum, hvori
selskabet dækker en af forsikringen omfattet skade.
Forsikringstiden begynder den dag, hvor forsikringen ifølge policen
træder i kraft, og varer, indtil forsikringen endeligt ophører.

Forsikringsårets
Forsikringsår er perioden fra hovedforfald til hovedforfald.

En offentlig myndighed er eksempelvis politiet,
beredskabsstyrelsen, militæret, kommunen, regioner, staten eller
lignende.

Naturkatastrofer
Ved naturkatastrofer forstås en katastrofe, som forårsages af
noget naturligt og ikke af mennesker. Følgende regnes som
naturkastrofe(r):
• Jordskælv
• Jordskred/jorderodering/nedsynkning
• Tropisk storm /cyclon
• Stormflod
• Tornado
• Tsunami
• Vulkanudbrud
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Nedsat anvendelighed
En bygnings anvendelighed kan være nedsat som følge af forældet
konstruktion eller lignende, fx:
• Bygningen kan oprindeligt være opført til andet brug end det
nuværende, der forhindrer fuld udnyttelse af hele bygningen
• Adgangsforholdene til bygningen kan være forringet, fx som
følge af vejomlægning
• Bygningen kan ligge ubenyttet hen

Normalt afløb
Ved normalt afløb forstås, at vand uhindret kan løbe igennem.
Bemærk, at tagrender og afløb skal være vel vedligeholdte og
rensede.

Nyværdi
Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen inkl. fragt, montage,
told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden uden
fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for
nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Oprydning
Ved oprydning forstås fjernelse af anvendelige rester, der ifølge
skadeopgørelsen ikke kan bruges igen.

Oversvømmelse
Oversvømmelse vil sige, at vandet stiger op over
jordoverfladeniveau og når en sådan højde, at vandet kan trænge
ind i ejendommen gennem naturlige åbninger - typisk lyskasser og
kælderdøre i forbindelse med kældertrapper.
Der er ikke oversvømmelse, når vand trænger ind i ejendommen fra
højere niveau end jordoverfladen - fx gennem åbninger eller
utætheder i forbindelse med, at afløb, tagrender og nedløbsrør ikke
har kunnet lede vandet bort.

Pludselig skade/ikke-pludselig skade
Hermed forstås pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken
som helst årsag uanset årsagen ikke er pludselig. Skadevirkningen
skal være øjeblikkelig og uventet. Dvs. at skadevirkningen skal være
sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Dækningsomfangsskema:

Årsag		

Virkning

Dækning for skade

Pludselig		Pludselig		Ja			
Pludselig		Langsom		Nej
Langsom		Pludselig		Ja
Langsom		

Langsom		

Nej

Ran og røveri
Ran foreligger, når
• Tyveriet sker åbenlyst uden anvendelse af vold
• Tyveriet bemærkes af den bestjålne eller andre tilstedeværende
personer i selve gerningsøjeblikket samt gøres anskrig
øjeblikkeligt efter ranet
Røveri foreligger, når tyven fratager eller aftvinger den bestjålne
genstandene
• Ved vold, eller
• Ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold

Skjulte (rørinstallationer)
Ved skjulte rørinstallationer forstås rør, der er indstøbt eller skjult
under gulve, i kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum og lignende
permanent lukkede rum, samt rør der er indbyggede, så de er
utilgængelige. Med utilgængelig menes, at der ikke er direkte
adgang til rørene uden brug af værktøj. Isolering alene medfører
ikke, at rørene er skjulte.

Skybrud
Se voldsomt skybrud/tøbrud.

Sikringsniveau, Forsikring & Pension
Herved forstås de på skadestidspunktet gældende
indbrudssikringskrav opstillet af forsikringsselskabernes
brancheforening, Forsikring & Pension. Yderligere information
herom kan findes på www.fpsikring.dk.

Simpelt tyveri
Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan karakteriseres som
indbrudstyveri.

Ved ikke-pludselig skade menes skade, som sker over et tidsrum og
ikke på et tidspunkt, som f.eks. vandskade forårsaget ved
kondensvand, dryp eller udsivning, revnedannelser pga. frost,
tæring, bygningens sætning, rystelser fra trafik, svindrevner og
bevægelser i trækonstruktioner, gener fra dyr, som gnaver eller
bygger rede, og lign. skader. Sådanne skader regnes ikke for
pludselig skader.
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Sprængning

Voldsomt skybrud/Tøbrud

Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under

Forsikringen dækker skade efter voldsomt sky- eller tøbrud, når

momentan udligning af forskellige tryk i luftformige stoffer i og

vandet ikke kan få normalt afløb og oversvømmer bygningen,

uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, så som

stiger op gennem afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen

materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller

gennem naturlige utætheder som fx ventilationsåbninger.

istryk, er ikke sprængning.

Storm

Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at
vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og

Storm foreligger, når vindstyrken er 17,2 m pr. sekund (svarende til

vedligeholdte afløbsinstallationer. En stor nedbørsmængde svarer

vindstyrke 8) eller derover.

til minimum 15 mm i løbet af 30 minutter eller minimum 40 mm i

Terrorhandling

løbet af 24 timer.

Med terrorhandling menes en retsstridig skadevoldende handling

Ved tøbrud forstås en stigning i luftens temperatur fra minusgrader

rettet mod almenheden - f.eks. en voldshandling eller farlig

til minimum 8 plusgrader inden for maksimum 12 timer.

spredning af biologiske eller kemiske substanser - som fremstår som
værende udført med den hensigt at udøve indflydelse på politiske,

Forsikringen dækker alene den oversvømmelse der sker over

religiøse eller andre ideologiske organer eller for at sprede frygt.

jordfladeniveau, men ikke vand der trænger ind i ejendommen fra

Tilbehør (og materialer til ejendommens drift)

tag, afløb og nedløbsrør.

Genstande, som bruges til driften af ejendommen, såsom
græsslåmaskiner, fejemaskiner, koste, haveredskaber, alm.
håndværktøj mv., samt kontormøbler og lignende inventar på
viceværtkontor.

Tvister
Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med
rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.

Tøbrud
Se Voldsomt skybrud/tøbrud.

Underforsikring
Underforsikring foreligger, når de forsikrede genstandes værdi
umiddelbart før skadens indtræden overstiger forsikringssummen
(respektive den angivne totalværdi).

Varegruppe
Varegruppe 1-5 omhandler varer beregnet for videresalg, udlejning,
reparation og demonstration samt oplagring.
Varegruppe 6 omhandler særligt løsøre i form af elektronisk udstyr,
der anvendes i øvrige erhvervsvirksomheder, institutioner og
foreninger.

Vedligeholdelse
De forsikrede genstande skal til stadighed vedligeholdes. Fx skal en
ejendom med visse mellemrum behandles med træbeskyttende
midler og maling, taget understryges, ventiler og afløb renses.
Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes.
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højere niveau end jordoverfladen fx gennem åbninger/utætheder i
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Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
Tlf. +45 70 10 90 09
Fax +45 70 10 10 09
CVR-nr. 33 25 92 47
info@gjensidige.dk

dansk filial af
Gjensidige Forsikring ASA, Norge
ORG-nr. 995 568 217

