Erhvervsløsøre

Med en Erhvervsløsøreforsikring
i Gjensidige er din virksomhed
sikret mod de fleste skader.
Forsikringen kan dække din
virksomhed mod:

Løsørebrand

Underforsikringsgaranti

•
•
•
•

• Underforsikring gælder først, når det forsikrede overstiger
forsikringssummen med mere end 25 %. Det er betinget af,
at summen er fastsat korrekt ved forsikringsårets start

Brand, direkte lynnedslag og eksplosion
Sprængning af dampkedler og autoklaver
Skade som følge af nedfaldne luftfartøjer eller dele herfra
Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt anlæg til
rumopvarmning

El-skade
• Skade på genstande, som er omfattet af forsikringen,
forårsaget af kortslutning, induktion eller overspænding

Tyveri
• Indbrudstyveri samt hærværk if. hermed
• Ran og røveri

Vand
•
•
•
•

Tilfældig udstrømning af vand m.m. fra røranlæg
Tilfældig udstrømning af olie og kølevæske
Vandskade som følge af sky- eller tøbrud
Stormskade og nedbørsskade if. hermed

Driftstab - position I
• Tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser
pga. dækningsberettiget skade på løsøre eller de bygninger
som løsøret befinder sig i

Driftstab – position II
• Lønomkostninger til funktionærer og andre
nøglemedarbejdere, der ønskes fastholdt i perioden hvor
skaden udbedres

Meromkostning
• Dokumenterede og nødvendige ekstraomkostninger, som
er en direkte følge af at lokaler er uanvendelige (helt eller
delvist) som følge af dækningsberettiget skade fx udgifter
til midlertidig flytning

Pludselig skade
• Pludselig skade på løsøre hvor udefrakommende årsag og
skadevirkning sker samtidig

Ambulant løsøredækning
• Løsøre, der befinder sig andet sted i Danmark end på
forsikringsstedet. Forsikringen dækker indtil 15 % af
forsikringssummen dog max 250.000 kr.
• Udvidet ambulant løsøre Vælges ved behov for større
dækningssum

Pavilloner, containere og skurvogne
• Pavilloner, containere og skurvogne inkl. løsøre, når disse
befinder sig på forsikringssteder nævnt i policen

Arbejdspladsdækning
• Redskaber, værktøj og materiale, som anvendes til og/eller
under virksomhedens serviceydelser
• Skurvogne og/eller containere
• Dækning gælder overalt i Danmark på virksomhedens
arbejdspladser

Brandfarlige væsker og gasser
• Brandfarlige væsker og gasser, der opbevares i dertil
egnede og godkendte tanke eller beholdere under åben
himmel eller nedgravet

Køle-frysedækning
• Varer, der opbevares i fryse-eller køleanlæg, når skaden
skyldes temperaturændring pga. pludselig opstået fejl i
kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig og
uforudset hændelse
• Udstrømning af kølemedium, der ødelægger varer
opbevaret i fryse- eller køleanlæg

Transportforsikring
• Forsikrede genstande under transport i egne biler, under
ophold undervejs i transporten, under bilens henståen samt
under op-, hen- og nedbæring i forbindelse med
transporten
• Dækningen gælder i hele Danmark

Retshjælpsdækning
• Tvister, der opstår som følge af sikredes udøvelse af den
forsikrede erhvervsvirksomhed
• Betaling af sagsomkostninger ved tvister, der kan
indbringes for domstol eller voldgiftsret

Låseomstilling
• Udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler
ved bortkomst som følge af indbrudstyveri, ran eller røveri

Ring til os på
70 10 90 09
eller se mere på
gjensidige.dk

