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Fællesbetingelser
(afsnit 1-20)

1. Hvornår skal forsikringstager*
orientere Gjensidige Forsikring A/S,
herefter kaldet selskabet.
1.1 Selskabet skal straks have meddelelse, hvis
1

hele eller dele af den forsikrede bedrift flyttes til et andet sted
end det, der er nævnt i policen.

2 der sker ændring i bedriftens selskabsform eller bedriften
lægges om.
3 størrelsen af det dyrkede areal bliver ændret, eller der sker

1.3
Hvis risikoforholdene er ændrede efter tegningstidspunktet, kan
selskabet revurdere og ændre forsikringsbetingelserne fra
risikoforandringernes indtræden eller besigtigelsestidspunktet eller
opsige forsikringen med 14 dages varsel. Denne bestemmelse
gælder ikke bygningsbranddækningen.

2. Forudsætninger for dækning –
halmfyr, korntørrings- og biobrændsels
anlæg samt varmekanoner i fjerkræhuse

ændring fra en position afgrøder til en anden position afgrøder,

2.1

se Haglskade pkt. 49.1.

Forsikringstageren* har pligt til at overholde de bestemmelser, som

4 der opføres nye bygninger, eller der sker ændring i bestående
bygningers størrelse, indretning (herunder brandsektionering,
hø/halm-oplag, byggemåde og ændret tagbelægning*) eller
anvendelse.
5 ny energiform anvendes, f.eks. halmfyr, biobrændselsfyr eller
vindmølle.

fremgår af:
1

2 Brandteknisk Vejledning nr. 8 vedr. korntørringsanlæg.
3 Brandteknisk Vejledning 32 vedr. biobrændselsanlæg.
4 Forsikring og Pensions vejledning nr. 325 vedr. varmekanoner i
fjerkræhuse.

6 der installeres korntørringsanlæg, eller opvarmningsmetoden
ændres for eksisterende korntørringsanlæg.
7 der sker ændring i forsikringstagerens* momsregistreringsforhold.
8 bygningerne helt eller delvist rømmes eller ligger ubenyttet hen.

Brandteknisk Vejledning 22, 2. udgave vedr. halmfyr.

eller de til enhver tid gældende vejledninger.

3. Præmiens betaling

9 betalingsadressen er ændret.

3.1

10 der sker ejerskifte.

Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via

11 forsikringstageren* dør. Sidder ægtefællen i uskiftet bo,

betalingsservice (BS) eller indbetalingskort. Sammen med præmien

fortsætter forsikringen, medmindre den ønskes ændret eller

opkræves stempelafgift til staten og evt. andre offentligt fastsatte

ophævet.

afgifter. Forsikringstageren* betaler de udgifter, der er forbundet

12 ejendommen eller dele heraf bliver udlejet eller udleje ophører.

med opkrævningen, betalingen af præmien og lignende.

Undladelse af at give meddelelse kan medføre, at erstatningen

3.2

nedsættes eller bortfalder. På baggrund af de ændrede forhold

Betales pr. indbetalingskort, sendes påkrav om betaling til den

tager selskabet stilling til, om og på hvilken måde forsikringen

opgivne betalingsadresse eller e-boks. Betales via betalingsservice,

eventuelt skal ændres eller ophøre.

hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres

1.2
Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn og

betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks
underrettes.

inspektion med henblik på en vurdering af såvel det forsikrede som

3.3

risikoforholdene i øvrigt, selvom der ikke foreligger risikoændring.

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

Et sådant eftersyn kan ikke betragtes som selskabets garanti for, at
•

bygningerne er opført i overensstemmelse med gældende

3.4
Første præmie skal betales senest 12 dage efter modtagelsen af

byggelovgivning.

indbetalingskortet. Ved senere præmier skal præmien betales

•

selskabet har accepteret bygningernes tilstand.

senest 21 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste

•

selskabet i skadetilfælde vil afstå fra afskrivning pga. slid og

rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet.

ælde.
Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via
betalingsservice (BS).
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3.5

4.4

Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen.

Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i

3.6

kalenderåret, eller ved første ændring forinden.

Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet opsige

4.5

forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis

Erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede

præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. Opsigelse

forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet.

kan tidligst ske 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter afsnit
3.4.

3.7
Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende
omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger

4.6
Ophører udgivelsen af reguleringsindekset, er selskabet berettiget
til at fortsætte indeksreguleringen efter et tilsvarende indeks fra
Danmarks Statistik.

umiddelbart efter, at den særligt undskyldende omstændighed er

5. Gebyrer

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

5.1

sker.
Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af
opsigelsesfristen i afsnit 3.6. Ved manglende betaling af første
præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter
betalingsfristen i afsnit 3.4. Er forsikringsaftalen indgået for en
bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode.

3.8
Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af
manglende præmiebetaling. Selskabet har derfor adgang til at
gøre udlæg for præmien for bygningsbrandforsikringen med
påløbne renter og omkostninger.

Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis
dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser,
inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og
fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse
med police- og skadebehandling.

5.2
Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats.
Beregningsmetoderne kan kombineres.

5.3
Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets
hjemmeside eller oplyses på forespørgsel.

4. Indeksregulering

5.4

4.1

Ændring og indførelse af gebyrer

Forsikringen indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks
Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor

5.4.1 I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye
gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller

med 2006 som basisår.

markedsmæssige årsager.

4.2

i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside.

5.4.2 Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første

Præmie, forsikringssummer, erstatnings- og selvrisikobeløb bliver

Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager* med tre

reguleret hvert år den 1. januar. Reguleringen sker i takt med

måneders varsel til policens hovedforfaldsdato.

ændringen i lønindeks, som er blevet offentliggjort det foregående
år af Danmarks Statistik.
4.2.1 Eventuel selvrisiko på privat indboforsikring reguleres dog hvert
tredje år. Basis for reguleringen heraf er lønindeks for januar kvartal
2000.

4.3
Visse summer og beløb indeksreguleres ikke.

6. Forsikringens varighed og opsigelse
6.1
Forsikringen er fortløbende og kan af forsikringstager* eller
selskabet opsiges med mindst 3 måneds varsel til den aftalte
forsikringsperiodes* udløb, jf. dog afsnit 20.2, nr. 2.

6.2
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, og ønsker
forsikringstager* at opsige på et tidligere tidspunkt end aftalt, og
der har været ydet reduktion i præmien på grund af en flerårig
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periode, opkræver selskabet 20 % af den årspræmie, som var

afvist eller sidste udbetaling har fundet sted. Ændringen skal

gældende umiddelbart før ophørsdagen. En forsikringsaftale, der

foretages med 14 dages varsel.

er indgået for en flerårig periode, kan tidligst opsiges til udløb
efter det andet forsikringsår* – se dog afsnit 6.4 om opsigelse i
forbindelse med skader.

6.3 For bygningsbranddækningen gælder endvidere
1

Forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis
bygningerne er forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod
brandfare. I forhold til de i afsnit 6.3, nr. 2 omhandlede
rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog først med 14
dages varsel.

2 Selskabets accept af opsigelse forudsætter samtykke af de
berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er
tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen forsikres i
et andet selskab, som har koncession til at drive
bygningsbrandforsikring.

6.4

7.3.1 Ønsker du ikke at acceptere, skal det meddeles selskabet
skriftligt inden ændringsdato, at forsikringen ikke ønskes fortsat i
selskabet.

7.4
Betales opkrævningen ikke, er der ingen forsikringsdækning.
Denne bestemmelse gælder ikke bygningsbranddækningen, hvor
der gælder særlige regler jf. afsnit 6.3

8. Ejerskifte
8.1
Skifter de forsikrede bygninger ejer, ophører forsikringen. Det
påhviler forsikringstager* straks at oplyse selskabet om ejerskiftet.

8.2
Forsikringen kan ikke overføres til den nye ejer uden selskabets

Opsiges forsikringen af forsikringstager* i forbindelse med skade,

samtykke. Dog dækker forsikringen den nye ejer indtil 4 uger efter

og der er indgået en flerårig aftale, opkræver selskabet 20 % af

ejerskiftet, medmindre denne selv har tegnet forsikring for

den årspræmie, som var gældende umiddelbart før ophørsdagen.

risikoen.

6.5

For branddækningen gælder dog de under afsnit 6.3 nr. 1 og 2

Efter enhver anmeldt skade kan såvel selskabet som

nævnte særlige betingelser for opsigelse.

forsikringstageren* i indtil 1 måned efter, at sidste udbetaling eller
afvisning af skaden har fundet sted, opsige forsikringen med 14
dages varsel.

7. Ændring af betingelser og/eller pris
7.1
Væsentlige ændringer i pris, selvrisiko eller betingelser varsles
mindst 30 dage før forsikringens hovedforfaldsdato. Dette gælder
ikke for indeksering eller lovmæssige ændringer.
7.1.1 Ønsker du ikke at acceptere, de væsentlige ændringer vi
varsler, vil du være fritstillet fra forsikringens hovedforfaldsdato.

7.2

9. Brand-/beredskabslovgivningen
Det er en betingelse for branddækningen, at gældende brand – og
beredskabslovgivning er overholdt. I modsat fald kan dette
medføre, at erstatningen nedsættes eller bortfalder.

10. Bygningsbrandbetingelsernes
ufravigelighed
Selskabet kan ikke - til ugunst for forsikringstager* eller
panthavere - med retsvirkning fravige de minimumsbetingelser
for bygningsbrandforsikring, der er fastsat af Finanstilsynet.

Selskabet kan, uden varsel, foretage mindre væsentlige ændringer

11. Skadeanmeldelse

af prisen, selvrisiko eller betingelser med virkning fra forsikringens

Hvis du ønsker at anmelde en forsikringsskade, kan du nemt gøre

hovedforfaldsdato. Ændringen kan ske ud over indeksering og

det ved at ringe til os på telefon 70 10 90 09.

lovmæssige ændringer. Sker dette, kan forsikringstager vælge at
opsige forsikringen skriftligt senest 14 dage efter meddelelse om
fornyelsesprisen er modtaget. Opsiges forsikringen ikke, fortsætter
denne med den ændrede pris.

7.3
Når der er sket en skade, kan selskabet ændre pris og/eller

Du kan hele døgnet anmelde en forsikringsskade på selskabets
hjemmeside.

11.1
Når skaden er sket, skal det straks anmeldes til selskabet med så
mange oplysninger som muligt.

betingelser. Ændringen skal ske senest 30 dage efter skaden er
5

Er der sket indbrud* og hærværksskade* i forbindelse hermed skal

Er der sket skade ved flere af hinanden uafhængige hændelser,

dette anmeldes til Politiet straks efter det er opdaget.

gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom skaderne opdages og/

11.2

eller udbedres ved samme lejlighed.

Efter skaden er sket, må udbedring, nedrivning eller fjernelse af

13.3

forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet sit

1. Der opkræves selvrisiko for hver juridiske enhed.

samtykke.

2. Vedrører en skade flere dækninger/policer under samme

11.3
Såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst, eller

juridiske enhed på bygning, indbo og/eller udbodækning,
opkræves der alene ét selvrisikobeløb – det højeste.

der varsles eller udstedes påbud*, skal det straks anmeldes til

13.4 Skade forvoldt af lejere

selskabet.

6.400 kr. (2017) af enhver skade.

Forsikringstagerne* og de sikrede* er forpligtet til at give selskabet

13.5 Udbo – Tyveri og hærværk*

al tilgængelig information, som kan være af betydning for

9.600kr. (2017) på uindregistrede ATV*

bedømmelsen af forsikringsbegivenheden, kravet og mulighed for
krav mod andre.

13.6 Udbo – Anden skade på landbrugsmaskiner
10 % af skadebeløbet - mindst 9.600 kr (2017).

Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav
må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt

13.7 Bedriftsansvar

bestemmelse om sagens behandling.

For bedriftsansvar gælder den i policen anførte selvrisiko. Der
gælder ingen selvrisiko på hundeansvar.

Med hensyn til påbud* er selskabet berettiget til, på sikredes*

For ansvar for skader på lånt eller lejet materiel i punkt 63.8 udgør

vegne, at træffe alle beslutninger om sagens behandling, herunder

selvrisikoen dog minimum 9.600 kr. (2017)

påklage af påbud* og forhandling med myndighederne om
omfanget af undersøgelser, afværgeforanstaltninger mv.

13.8 Erhvervs- og privatretshjælp
5.000 kr. ved hver erhvervsretshjælpssag og

Omkostninger til undersøgelser, forebyggende og afhjælpende

4.000 kr. ved hver privatretshjælpssag. Hvis en sag appelleres

foranstaltning dækkes kun, når selskabet skriftligt har godkendt

betales omkostningerne særskilt for hver instans med fradrag af

omkostningernes omfang.

selvrisiko for hver instans.

I det omfang selskabet har dækket en udgift eller et

13.9 Indboforsikringen

erstatningskrav, indtræder selskabet i enhver henseende i sikredes*

1.900 kr. (2017) af enhver Anden Skade, se punkt 79.10.

eventuelle krav mod tredjemand.

600 kr. (2017) på gravsten.

12. Afværgelse af skade

13.10 Privatansvar

I skadetilfælde er sikrede* forpligtet til, så vidt muligt, at afværge
eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at
foretage dertil sigtede foranstaltninger.

13. Selvrisiko
13.1
Den for forsikringen gældende selvrisiko fremgår af nærværende
kapitel, policen eller de enkelte dækninger. Forsikringstager* skal
selv afholde dette beløb i skadetilfælde.
Beløbet indeksreguleres jf. afsnit 4.

13.2
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1.900 kr. (2017) ved tingskade forvoldt af børn*, se punkt 84.3.1
600 kr. (2017) ved gæstebudsskade, se punkt 84.3.2. 10 % af skaden
dog min. 600 kr. (2017) ved skade på lånte eller lejede genstande
eller dyr, se punkt 84.4.11.

13.11 Ferierejse - Verden
600 kr. (2017) ved skade på hotelinventar og lignende, se punkt
89.8.14.1.

13.12 Elektronikdækning
1.000 kr. (2017) af enhver skade.

13.13 Windsurfere og småbåde
1.000 kr. (2017) ved hærværksskader.

13.14
For beløbene i afsnit 13.4-13.13 gælder, at hvis policen har et andet
selvrisikobeløb end det nævnte, vil det være det højeste beløb, som
er gældende.

16. Forsikring i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har
dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller
indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder
samme forbehold denne forsikring således, at erstatningen betales
forholdsmæssigt af selskaberne.

Alle beløb er fastsat i år 2017 og indeksreguleres jf. afsnit 4, hvis ikke

17. Lovregler

der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver

For forsikringen gælder blandt andet lov om forsikringsaftaler og

indeksreguleret.

lov om finansiel virksomhed.

14. Dokumentation

18. Krigs-, terror-, jordskælvs- og
atomskader

For at få erstatning må man kunne dokumentere eller
sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne

18.1

genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i

Forsikringen dækker ikke skade som følge af:

skadeanmeldelsen.

1

Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser,

Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen – i det

borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.

omfang man er i besiddelse heraf – indsender kvitteringer/regninger

Forsikringen dækker dog i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud,

for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos.

hvis forhold af den nævnte karakter indtræffer i et land, hvori

I egen interesse bør forsikringstageren* derfor gemme købsnotaer
for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige
forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret
overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes og hvad
prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde
ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne
kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring.
Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer
man, at selskabet kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen
efter et skøn.

den sikrede* opholder sig på rejse uden for Danmark.
Det forudsættes, at der ikke foretages rejse ind i et land, der
befinder sig i en af de nævnte situationer.
2 Terrorangreb er ikke omfattet af forsikringen. Ved terrorisme
forstås person- eller tingskade forvoldt forsætligt af en eller flere
personer, der handler for eller i forbindelse med en organisation,
hvis virksomhed har som formål at tilføje et lands politiske,
økonomiske eller samfundsmæssige strukturer alvorlig skade.
3 Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark. Dog dækkes
på Færøerne og Grønland.
4 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

15. Moms
Forsikringstagers* oplysninger om momsregistrering er anført i
policen.

15.1
Moms i henhold til lov om merværdiafgift skal betales af
forsikringstager* i det omfang, denne kan trække det fra i sit
momsregnskab med SKAT.

15.2
Momsen erstattes kun, hvis det fremgår af policen, at
forsikringstager* ikke er momsregistreret eller ikke kan trække
momsen fra i sit regnskab med SKAT.
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19. Hvis du er utilfreds med selskabet
Hvis du er uenig i vores skadebehandling, afgørelser, police
udstedelse, præmieopkrævning eller andet, opfordrer vi dig i første
omgang til at kontakte os.

19.1 Klageansvarlig enhed
Vil du klage over vores afgørelse, den måde vi har behandlet din
sag på eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte
den person eller center, der har behandlet din sag.
Kan vi løse sagen på den måde, vil det være nemmest og hurtigst
for både dig og os.
Finder du det nødvendigt at gå videre, er du velkommen til at tage
kontakt til vores klageansvarlige enhed.
Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses
ved forespørgsel.

19.2 Ankenævn
Hvis sikrede* ikke er tilfreds med selskabets behandling og fører en
fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat,
kan der indgives en skriftlig klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 3315 8900
www.ankeforsikring.dk
Sikrede* skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt
klageskema. Samtidig betaler sikrede* et gebyr til Ankenævnet.
Efter anmodning kan sikrede* få tilsendt klageskemaet og et
girokort til brug for indbetalingen af gebyret. Henvendelse om
klageskema mv. kan ske til:
1

Selskabet,

2 Ankenævnet for Forsikring eller
3 Forsikringsoplysningen
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf. 4191 9191
www.forsikringsoplysningen.dk
Klager, der vedrører sager af erhvervsmæssig karakter, behandles
kun, hvis Ankenævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt
fra private forsikringsforhold.
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19.3 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved
danske domstole.

20. Forbruger- eller ikke-forbruger
forsikring
20.1
Er landbrugsbedriften ikke momsregistreret, betragtes forsikringen
som værende en forbrugerforsikring. Er bedriften omvendt
momsregistreret, betragtes forsikringen som en ikkeforbrugerforsikring. Momsregistreringen fremgår af policen.
Det betyder, at oplysningerne omkring momsregistrering er
afgørende for, hvilke regler der følges.

20.2
Der gælder specielle regler for forbrugerforsikring (ikke
momsregistret), herunder:
1

Fortrydelsesret*, som giver ret til at fortryde tegning af
forsikringen, jf. forsikringsaftaleloven.

2 Opsigelsesvarsel kan ikke overstige 1 måneds varsel, jf. afsnit 6.1.
3 Forkortet opsigelse, hvor forsikringstageren* kan vælge et
kortere opsigelsesvarsel på én måned til udgangen af en
kalendermåned mod betaling af et gebyr.

Risikobetingelser for bygning
(afsnit 21-41)

21. Hvem er dækket af forsikringen
21.1
Sikrede* er ejeren af ejendommen.
Ved byggeri på ejendommen er byggeriets entreprenører medsikret
i henhold til AB 92, § 8 for så vidt angår brand- og stormskade, hvis
forsikringen er tegnet med disse dækninger.

22. Hvor dækkes
22.1
Forsikringen gælder på det/de forsikringssteder – adresser og
matrikelnumre – som fremgår af policen.
Det fremgår af dækningsskemaet i policen hvilke bygninger der er
omfattet af de enkelte dækninger, jf. afsnit 23-29.

22.2
Forsikringen omfatter kun de bygninger, tanke og siloer, der er
nævnt i policen samt fast tilbehør hertil.
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Dækket

Ikke dækket

23. Dækningsskema for bygning (Brand* og El-skade*)

23.1 Brand*, El-skade* m.v.

Det fremgår af policen hvilke bygninger der er omfattet af
dækningen

Brand* (ildsvåde), smeltning af brandimprægnerede ting samt
lynnedslag* direkte i bygningen.
El-skade* (overspænding/induktion/kortslutning). Eksplosion*.

Forsikringen dækker direkte skade som følge af:

Tørkogning af kedler, der alene anvendes til rumopvarmning.
Pludselig tilsodning fra anlæg til rumopvarmning, elektriske
apparater samt glemte gryder og pander.
Nedstyrtning fra eller af fly.
Brandslukningsskade og bortkomst under brand*.

Forsikringen omfatter ikke:

Forsikringen dækker ikke:

A. Bygningsdele og hårde hvidevarer der ikke er anbragt på dets
blivende plads. I forbindelse med byggearbejde dækkes dog ved
brand*, storm* og skypumpe.

Skade der består i svidning eller smeltning, f.eks. gløder fra
tobaksrygning eller pejs.

Skade der er eller kan kræves dækket af garanti, vedligeholdelseseller serviceabonnement.
Vindmøller og biogasanlæg, medmindre de er nævnt i policen. I så
fald er disse anlæg kun dækket i tilfælde af brand* (ildsvåde),
nedstyrtning fra eller af fly, brandslukningsskade eller bortkomst
efter brand* – jf. kolonne 23.1.
Driftstab eller andet indirekte tab med mindre der under løsøre er
valgt driftstab.

Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre
skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt.
Forsikringen dækker ikke el-skade ved:
Fejlkonstruktion eller fejlmontering. Mangelfuld vedligeholdelse.
Overtrædelse af bestemmelserne i Stærkstrømsreglementet eller
elinstallationen anvendes i strid hermed.

Forsikringen omfatter (B-L)
B. Beboelsesbygninger med sædvanligt bygningstilbehør samt
forsynings- og afløbsledninger (stikledninger) og fundament.
C. Andre bygninger med sædvanligt bygningstilbehør herunder
staldinventar mv. samt fundament indtil en dybde af 1 meter under
jordlinien eller under kældergulv. Forsynings- og afløbsledninger er
omfattet ud til 1 meter fra ydersiden af bygningens mure i lodret
plan.

Herunder dyrehytter

D. Faste maskiner, faste produktionsanlæg og faste installationer
der anvendes i landbrugsproduktionen*.
E. Udendørs silo- og tankanlæg.
F. Udestuer, vinterhaver, drivhuse, garager, carporte og udendørs
spabade/jacuzzier
G. Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasse, balkoner,
baldakiner*, markiser, plankeværker samt havehegn (ikke levende)og
læmure.
H. Ruder og andet glas samt sanitet der er monteret på den
blivende plads i bygningen.
I. Stikledninger - såfremt vedligeholdelsen påhviler
forsikringstageren*.
J. Nedgravede svømmebassiner men kun hvis disse er støbte i bund
og på alle sider.
K. Kunstnerisk udsmykning af bygninger, flagstænger, fritstående
antenner og haveskulpturer.
L. Haveanlæg* og levende markhegn.
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Se dog afsnit B, C og D.

Dækket

Ikke dækket

24. Dækningsskema for bygning (Anden Skade)
Det fremgår af policen hvilke bygninger der er omfattet af
dækningen
Forsikringen dækker direkte skade som følge af:
Forsikringen omfatter ikke:
A. Bygningsdele og hårde hvidevarer der ikke er anbragt på dets
blivende plads. I forbindelse med byggearbejde dækkes dog ved
brand*, storm* og skypumpe. Ved mindre ombygninger på beboet
beboelse, som én i den sikrede* personkreds selv forestår, såsom
udskiftning af døre, vinduer, gulve, køkkener, badeværelser m.v.,
dækkes mod indbrudstyveri*, selvom genstandene ikke er anbragt
på deres blivende plads.
Skade der er eller kan kræves dækket af garanti, vedligeholdelseseller serviceabonnement.
Vindmøller og biogasanlæg.
Driftstab eller andet indirekte tab med mindre der under løsøre er
valgt driftstab.

Forsikringen omfatter (B-L)

24.1 Anden Skade
Anden Skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede, og som
ikke er dækket eller undtaget i forsikringsbetingelserne i øvrigt. Ved
en Anden Skade forstås, en skade som sker øjeblikkeligt og uventet.
Eksempelvis: Storm*, vandskade, snetryk og påkørsel - se dog
nedennævnte undtagelse.
Forsikringen dækker ikke:
Skade der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering
eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen eller skyldes dårlig
vedligeholdelse, tæring, slitage, herunder mekanisk slitage.
Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde – dog dækkes ved
storm* og skypumpe.
Skade som følge af frostsprængning med mindre det skyldes
tilfældigt svigt i varmeforsyningen, dog dækkes frostsprængning af
forskriftsmæssigt/tilstrækkeligt isolerede rør i boligens skunkrum og
krybekældre, såfremt alle boligens øvrige rum er tilstrækkeligt
opvarmede.
Skade som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb,
medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt
sky-* eller tøbrud*.
Skade som følge af udsivning/udstrømning fra beholdere og akvarier
med et rumindhold på mindre end 20 liter.
Skade som følge af at nedbør er trængt ind gennem utætheder –
revner, sprækker, åbninger o.l., medmindre det skyldes en ellers
dækket skade.
Sætningsskade
Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre
skaden skyldes forhold, de sikrede* ikke har indflydelse på, herunder
voldsomt sky-* eller tøbrud*.
Skade som følge af vindpåvirkning ved vindstyrke på under 8 (17,2 m
pr. sek.=storm*).
Skade som er eller kunne være dækket under andre skadetyper
(positioner) i dækningsskemaerne for bygning.

B. Beboelsesbygninger med sædvanligt bygningstilbehør samt
forsynings- og afløbsledninger (stikledninger) og fundament.
C. Andre bygninger med sædvanligt bygningstilbehør herunder
staldinventar mv. samt fundament indtil en dybde af 1 meter under
jordlinien eller under kældergulv. Forsynings- og afløbsledninger er
omfattet ud til 1 meter fra ydersiden af bygningens mure i lodret
plan.

Ikke skader forvoldt af dyr.
Ikke skade på bygninger, der ikke er opført på støbt eller muret
fundament med sædvanligt bygningstilbehør - herunder
staldinventar mv. dog dækkes dyrehytter i forbindelse med storm*.

D. Faste maskiner, faste produktionsanlæg og faste installationer
der anvendes i landbrugsproduktionen*.

Ikke skader forvoldt af dyr. Dog dækkes skade på malkeanlæg
forvoldt af kvæg.

E. Udendørs silo- og tankanlæg.
For gylletanke er det et krav, at bestemmelserne i den gældende
bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning,
ensilagesaft eller spildevand overholdes.

Endvidere dækkes sætningsskader og frostsprængninger på
gylletanke. Skade på beholderens indhold kan være dækket, hvis der
er oprettet udbodækning for afgrøder og produkter jf. policen.
Siloer som er over 25 år gamle, er alene dækket af skader som følge
af storm* og påkørsel.

F. Udestuer, vinterhaver, drivhuse, garager, carporte og udendørs
spabade/jacuzzier

Ved stormskade* er dækningen betinget af, at konstruktionen er
monteret på fundament eller sokkelsten.

G. Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasser, balkoner,
baldakiner*, markiser, plankeværker samt havehegn (ikke levende)
og læmure.

Ved stormskade* er dækningen betinget af, at konstruktionen er
monteret på fundament eller sokkelsten.

H. Ruder og andet glas samt sanitet der er monteret på den
blivende plads i bygningen.

Kun hvis der er brud på glas eller sanitet men ikke ridsning,
afskalning eller punkteringer o.l. skade.

I. Stikledninger - såfremt vedligeholdelsen påhviler
forsikringstageren*.
J. Nedgravede svømmebassiner men kun hvis disse er støbte i bund
og på alle sider.

Frostskade på bassin eller tilhørende installationer er ikke dækket.

K. Kunstnerisk udsmykning af bygninger, flagstænger, fritstående
antenner og haveskulpturer.

Frostskade på springvand eller tilhørende installationer er ikke
dækket. Tyveri er ikke dækket.

L. Haveanlæg* og levende markhegn.

Skade på haveanlæg* dækkes kun når det er en følge af en ellers
dækningsberettiget bygningsskade.
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Dækket

Ikke dækket

25. Dækningsskema for bygning (Svampe*- og insektskade)

25.1 Svampe* og insektskade.

Det fremgår af policen hvilke bygninger der er omfattet af
dækningen
Forsikringen dækker direkte skade som følge af:

Direkte skader ved angreb af træ- eller murødelæggende svampe*
eller træødelæggende insekter konstateret og anmeldt mens
forsikringen er ikraft. Det er en forudsætning, at bæreevnen på det
angrebne er forringet i et sådant omfang, at reparation/udskiftning
er nødvendig for at undgå yderligere skade.

Forsikringen omfatter ikke:

Forsikringen dækker ikke:

A. Bygningsdele og hårde hvidevarer der ikke er anbragt på dets
blivende plads.

Skade der skyldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. Skade
forvoldt af rådsvampe eller rådborebiller.

Skade der er eller kan kræves dækket af garanti, vedligeholdelseseller serviceabonnement.

Angreb i sternbeklædninger, vindskeder og tilhørende dæklister.
Angreb i spær og remender med mindre de er indkapslet med
ventileret inddækning.

Vindmøller og biogasanlæg.
Driftstab eller andet indirekte tab med mindre der under løsøre er
valgt driftstab.
Rådskade*
Forsikringen omfatter (B-L)

Angreb i glaslister.
Træbeklædning og trægulve i kældre - med mindre der er anvendt
trykimprægneret træ.
Skade forvoldt af murbier.

B. Beboelsesbygninger med sædvanligt bygningstilbehør samt
forsynings- og afløbsledninger (stikledninger) og fundament.
C. Andre bygninger med sædvanligt bygningstilbehør herunder
staldinventar mv. samt fundament indtil en dybde af 1 meter under
jordlinien eller under kældergulv.
Forsynings- og afløbsledninger er omfattet ud til 1 meter fra
ydersiden af bygningens mure i lodret plan.
D. Faste maskiner, faste produktionsanlæg og faste installationer
der anvendes i landbrugsproduktionen*.
E. Udendørs silo- og tankanlæg.
F. Udestuer, vinterhaver, drivhuse, garager og carporte.
G. Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasse, balkoner,
baldakiner*, markiser, plankeværker samt havehegn (ikke levende)og
læmure.
H. Ruder og andet glas samt sanitet der er monteret på den
blivende plads i bygningen.
I. Stikledninger - såfremt vedligeholdelsen påhviler
forsikringstageren*.
J. Nedgravede svømmebassiner men kun hvis disse er støbte i bund
og på alle sider.
K. Kunstnerisk udsmykning af bygninger, flagstænger, fritstående
antenner og haveskulpturer.
L. Haveanlæg* og levende markhegn.
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Er kun dækket, hvis træværk og stolper mod jord er af
trykimprægneret træ. Drivhuse er ikke dækket.

Dækket

Ikke dækket

26. Dækningsskema for bygning (Rørskade)
Det fremgår af policen hvilke bygninger der er omfattet af
dækningen

Forsikringen dækker direkte skade som følge af:
Forsikringen omfatter ikke:
A. Bygningsdele og hårde hvidevarer der ikke er anbragt på dets
blivende plads. I forbindelse med byggearbejde dækkes dog ved
brand*, storm* og skypumpe.
Skade der er eller kan kræves dækket af garanti, vedligeholdelseseller serviceabonnement.
Vindmøller og biogasanlæg, medmindre de er nævnt i policen. I så
fald er disse anlæg kun dækket i tilfælde af brand* (ildsvåde),
nedstyrtning af eller fra fly, brandslukningsskade eller bortkomst
efter brand* – jf. kolonne 23.1.
Driftstab eller andet indirekte tab med mindre der under løsøre er
valgt driftstab.
Rådskade*
Forsikringen omfatter (B-L)

26.1 Skade fra skjulte rørinstallationer* i beboelsen.
Forsikringen omfatter de skjulte vand-, varme-, olie-, gas-, og
afløbsrør samt elkabler til brug for rumopvarmning, som findes i eller
under de af ejendommens bygninger, der er opført på muret eller
støbt fundament eller sokkelsten.
Forsikringen dækker skader i form af utætheder i de skjulte
rørinstallationer* og fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning.
Forsikringen dækker omkostninger til:
Fejlfinding og fritlægning, når en undersøgelse har klarlagt en
dækningsberettiget skade på rør/elkabler. Det er således
forsikringstageren*, som i første omgang afholder udgiften til
fejlfinding.
Reparationer af utætheder eller fejl.
Skade på bygning og haveanlæg* som følge af en
dækningsberettiget utæthed/fejl, når skaden konstateres samtidig
med reparation af rør/elkabler.
Omkostninger til retablering.
Forsikringen dækker ikke:
Skade konstateret før forsikringen er trådt i kraft.
Skade på tanke, kedler, beholdere, vandboring, drænrør, brønde,
septiktanke, trikstanke, stenfaskiner og lignende.
Almindelig vedligeholdelse af afløbsledninger så som oprensning og
rodskæring.
Skade som følge af trykprøvning med mindre selskabet har
accepteret prøvningen.
Skade der er omfattet af en forhandler- eller leverandørgaranti. Tab
af vand, olie eller anden væske.
Følgeskade i form af svamp* - medmindre policen omfatter
svampedækning.
Skade som skyldes frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede
lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i
varmeforsyningen.(se dog afsnit 24.1).
Skade på rørinstallationer* og elkabler hvor forsyningsleverandøren
har vedligeholdelsesudgiften i henhold til gældende regulativer.

B. Beboelsesbygninger med sædvanligt bygningstilbehør samt
forsynings- og afløbsledninger (stikledninger) og fundament.
C. Andre bygninger med sædvanligt bygningstilbehør herunder
staldinventar mv. samt fundament indtil en dybde af 1 meter under
jordlinien eller under kældergulv.
Forsynings- og afløbsledninger er omfattet ud til 1 meter fra
ydersiden af bygningens mure i lodret plan.

Dog omfatter forsikringen de skjulte vand-, varme-, olie-, gas-, og
afløbsrør samt elkabler til brug udelukkende for rumopvarmning mv i
beboelsesbygning, som findes i eller under de af ejendommens
bygninger, der er opført på muret eller støbt fundament eller
sokkelsten.

D. Faste maskiner, faste produktionsanlæg og faste installationer
der anvendes i landbrugsproduktionen*.
E. Udendørs silo- og tankanlæg.
F. Udestuer, vinterhaver, drivhuse, garager og carporte.
G. Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasse, balkoner,
baldakiner*, markiser, plankeværker samt havehegn (ikke levende)og
læmure.
H. Ruder og andet glas samt sanitet der er monteret på den
blivende plads i bygningen.
I. Stikledninger - såfremt vedligeholdelsen påhviler
forsikringstageren*.
J. Nedgravede svømmebassiner men kun hvis disse er støbte i bund
og på alle sider.
K. Kunstnerisk udsmykning af bygninger, flagstænger, fritstående
antenner og haveskulpturer.

Dog dækkes ved skade på kunstnerisk udsmykning i bygning.

L. Haveanlæg* og levende markhegn.
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Dækket

Ikke dækket

27. Dækningsskema for bygning (Stikledninger)
Det fremgår af policen hvilke bygninger der er omfattet af
dækningen

Forsikringen dækker direkte skade som følge af:

Forsikringen omfatter ikke:
A. Bygningsdele og hårde hvidevarer der ikke er anbragt på dets
blivende plads.
Skade der er eller kan kræves dækket af garanti, vedligeholdelseseller serviceabonnement.
Vindmøller og biogasanlæg.
Driftstab eller andet indirekte tab med mindre der under løsøre er
valgt driftstab.

Forsikringen omfatter (B-L)
B. Beboelsesbygninger med sædvanligt bygningstilbehør samt
forsynings- og afløbsledninger (stikledninger) og fundament.
C. Andre bygninger med sædvanligt bygningstilbehør herunder
staldinventar mv. samt fundament indtil en dybde af 1 meter under
jordlinien eller under kældergulv. Forsynings- og afløbsledninger er
omfattet ud til 1 meter fra ydersiden af bygningens mure i lodret plan.
D. Faste maskiner, faste produktionsanlæg og faste installationer
der anvendes i landbrugsproduktionen*.
E. Udendørs silo- og tankanlæg.
F. Udestuer, vinterhaver, drivhuse, garager og carporte.
G. Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasse, balkoner,
baldakiner*, markiser, plankeværker samt havehegn (ikke levende)og
læmure.
H. Ruder og andet glas samt sanitet der er monteret på den
blivende plads i bygningen.
I. Stikledninger - såfremt vedligeholdelsen påhviler
forsikringstageren*.
J. Nedgravede svømmebassiner men kun hvis disse er støbte i bund
og på alle sider.
K. Kunstnerisk udsmykning af bygninger, flagstænger, fritstående
antenner og haveskulpturer.
L. Haveanlæg* og levende markhegn.
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27.1 Stikledninger (Beboelse).
Forsikringen omfatter udvendige stikledninger i jorden til vand-,
varme-, olie-, gas-, alternative energikilder-, og afløbsinstallationer
samt elkabler regnet fra indførelsen i den forsikrede bygning til:
a) Hovedledning i vej.
b) Svømmebassin, jacuzzi, spabad, olietank eller egen septiktank.
c) Eget rensningsanlæg - hvis ejendommen ikke er tilsluttet fælles.
d) Kloakanlæg eller egen vandboring.
Endvidere dækkes mellem de forsikrede beboelsesbygninger, men
ikke under dem.
Forsikringen dækker skader i form af utætheder i stikledninger og fejl
i elkabler.
Ved utætheder i afløbsinstallationer i jord dækkes udgifterne til
reparation af utætheden, såfremt utætheden medfører
funktionssvigt eller såfremt der ved en Tv-inspektion bliver
konstateret en fejlklasse* 3 eller derover.
Forsikringen dækker omkostninger til: Fejlfinding og fritlægning, når
en undersøgelse har klarlagt en dækningsberettiget skade på rør/
elkabler eller stikledninger/elkabler. Det er således
forsikringstageren*, som i første omgang afholder udgiften til
fejlfinding.
Reparationer af utætheder eller fejl.
Skade på bygning og haveanlæg* som følge af en
dækningsberettiget utæthed/fejl, når skaden konstateres samtidig
med reparation af ledningerne.
Omkostninger til retablering.
Forsikringen dækker ikke:
Skade konstateret før forsikringen er trådt i kraft.
Skade på tanke, kedler, beholdere, vandboring, drænrør, brønde,
septiktanke, trikstanke, stenfaskiner og lignende.
Almindelig vedligeholdelse af afløbsledninger, så som oprensning og
rodskæring.
Skade som følge af trykprøvning med mindre selskabet har
accepteret prøvningen
Skade der er omfattet af en forhandler- eller leverandørgaranti. Tab
af vand, olie eller anden væske.
Følgeskader i form af svamp* - medmindre policen omfatter
svampedækning.
Skade på rørinstallationer* og elkabler hvor forsyningsleverandøren
har vedligeholdelsesudgiften i henhold til gældende regulativer.

Dækket

Ikke dækket

27. Dækningsskema for bygning (Stikledninger)
Det fremgår af policen hvilke bygninger der er omfattet af
dækningen

Forsikringen dækker direkte skade som følge af:

Forsikringen omfatter ikke:
A. Bygningsdele og hårde hvidevarer der ikke er anbragt på dets
blivende plads.
Skade der er eller kan kræves dækket af garanti, vedligeholdelseseller serviceabonnement.
Vindmøller og biogasanlæg.
Driftstab eller andet indirekte tab med mindre der under løsøre er
valgt driftstab.

Forsikringen omfatter (B-L)

27.2 Stikledninger (Driftsbygninger).
Forsikringen omfatter udvendige stikledninger i jorden til vand-,
varme-, olie-, gas-, alternative energikilder-, og afløbsinstallationer
samt elkabler regnet fra indførelsen i den forsikrede driftsbygning –
dog maksimalt indtil 300 meter fra bygningens mure i lodret plan.
Forsikringen dækker mellem de forsikrede driftsbygninger, men ikke
under dem.
Forsikringen dækker skader i form af utætheder i stikledninger og fejl
i elkabler.
Ved utætheder i afløbsinstallationer i jord dækkes udgifterne til
reparation af utætheden, såfremt utætheden medfører
funktionssvigt eller såfremt der ved en Tv-inspektion bliver
konstateret en fejlklasse* 3 eller derover.
Forsikringen dækker omkostninger til: Fejlfinding og fritlægning, når
en undersøgelse har klarlagt en dækningsberettiget skade på rør/
elkabler eller stikledninger/elkabler. Det er således
forsikringstageren*, som i første omgang afholder udgiften til
fejlfinding.
Reparationer af utætheder eller fejl.
Skade på bygning og haveanlæg* som følge af en
dækningsberettiget utæthed/fejl, når skaden konstateres samtidig
med reparation af ledningerne.
Omkostninger til retablering.
Forsikringen dækker ikke:
Skade konstateret før forsikringen er trådt i kraft.
Skade på tanke, kedler, beholdere, vandboring, drænrør, brønde,
septiktanke, trikstanke, stenfaskiner og lignende.
Almindelig vedligeholdelse af afløbsledninger, så som oprensning og
rodskæring.
Skade som følge af trykprøvning med mindre selskabet har
accepteret
prøvningen.
Skade der er omfattet af en forhandler- eller leverandørgaranti. Tab
af vand, olie eller anden væske.
Skade på rørinstallationer* og elkabler hvor forsyningsleverandøren
har vedligeholdelsesudgiften i henhold til gældende regulativer

B. Beboelsesbygninger med sædvanligt bygningstilbehør samt
forsynings- og afløbsledninger (stikledninger) og fundament.
C. Andre bygninger med sædvanligt bygningstilbehør herunder
staldinventar mv. samt fundament indtil en dybde af 1 meter under
jordlinien eller under kældergulv.
D. Faste maskiner, faste produktionsanlæg og faste installationer
der anvendes i landbrugsproduktionen*.
E. Udendørs silo- og tankanlæg.
F. Udestuer, vinterhaver, drivhuse, garager og carporte.
G. Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasse, balkoner,
baldakiner*, markiser, plankeværker samt havehegn (ikke levende)og
læmure.
H. Ruder og andet glas samt sanitet der er monteret på den
blivende plads i bygningen.
I. Stikledninger - såfremt vedligeholdelsen påhviler
forsikringstageren*.
J. Nedgravede svømmebassiner men kun hvis disse er støbte i bund
og på alle sider.
K. Kunstnerisk udsmykning af bygninger, flagstænger, fritstående
antenner og haveskulpturer.
L. Haveanlæg* og levende markhegn.
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28. Flytteret

30. Erstatningsregler – Bygning

Det fremgår af policen hvis forsikringen er udvidet med denne

Indeholder forsikringen dækning for bygning(er), vil det fremgå af

dækning.

policen.

28.1 Hvilke skader er dækket

30.1 Generelle bestemmelser for bygning.

28.1.1 I tilfælde af skade kan den opgjorte erstatning for bygninger

30.1.1 For de enkelte bygninger med tilbehør mv. kan gælde

anvendes til genopførelse af bygninger på en anden af

forskellige forsikringsformer (I policen er den enkelte bygnings

forsikringstageren* ejet og hos selskabet indtegnet ejendom i

forsikringsform beskrevet) og dermed erstatningsregler – dog

Danmark. Uanset kravet om ejerforhold dækker flytteret også

gælder det særligt for halmfyr, hvis et sådant er opstillet, at det

flytning til ejendom tilkøbt efter skadetidspunktet.

opgøres som nævnt under dagsværdisum.

28.1.2 Hvis en produktionsbygning flyttes, og en tilknyttet

30.1.2 Er der for sammenbyggede bygninger forskellige

gyllebeholder alene tjener til produktionsbygningens drift, er

forsikringsformer, gælder det, at den adskillende mur hører til den

gyllebeholderen ligeledes omfattet af flytteretsforsikringen.

først opførte bygning.

28.2 Hvilke betingelser skal være opfyldt
28.2.1 Det er en betingelse, at forsikringstageren* indhenter

30.1.3 Er bygningerne opført samtidigt, hører den adskillende mur
til den bygning, der er højest.
Er bygningerne lige høje, hører den adskillende mur til den bygning,

godkendelse fra samtlige panthavere i ejendommen, og at den

der er nævnt først i policen.

opgjorte erstatning til oprydning* anvendes til fjernelse af den

30.1.4 Ved opgørelse af erstatning behandles hver bygning/anlæg

beskadigede bygning. Uanset hvilken forsikringsform, der gælder

som en selvstændig forsikring.

for bygningen, kan flytteret oprettes – dog ikke for

30.1.5 Når bygningsformerne kan være forskellige, skyldes det, at

nedrivningsforsikring.

bygningernes anvendelse og tilstand, krav om vedligeholdelse og

28.2.2 Det er en betingelse i forbindelse med flytteret, at
genopførelsen af en ny bygning skal være påbegyndt inden 2 år,
regnet fra skadedatoen. Er genopførelsen ikke påbegyndt, erstattes
der efter reglerne i afsnit 39 (kontanterstatning).

29. Tab af lejeindtægt
Beboelse er altid omfattet af forsikringen.

Tab af lejeindtægt vedrørendedriftsbygninger
Det fremgår af policen hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.

29.1 Forsikringen dækker
29.1.1 Hvis en udlejet bygning bliver uanvendelig efter en
dækningsberettiget skade, erstattes dokumenteret tab af
lejeindtægt. Tab af lejeindtægt erstattes på grundlag af gældende
lejekontrakt indtil 30 dage efter skadens udbedring.
29.1.2 Istandsættes den beskadigede bygning ikke – uanset årsagen
hertil – eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales
kun erstatning for det tidsrum, der normalt ville være medgået til
at sætte bygningen i samme stand som før skaden.
29.1.3 Erstatningen kan ikke overstige den gældende forsikringssum
pr. kalenderår. Selskabet ser bort fra eventuel underforsikring.

29.2 Forsikringen dækker ikke
Tab der er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning.
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eventuelle ønsker om ændringer efter større skader, kan variere fra
bygning til bygning.

31. Særlige erstatningsregler
31.1
Erstatningsregler ved svampe-* og insektskader
Ved svampeskade* eller angreb af træødelæggende insekter
betales for udskiftning eller afstivning af det angrebne.
Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse.

31.2
Erstatningsregler for haveanlæg*.
For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for
buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Hvis retablering
ikke finder sted, har selskabet ingen erstatningspligt.

31.3
Erstatningsregler for kunstnerisk udsmykning på bygninger. For
kunstnerisk udsmykning på bygninger kan erstatningen maksimalt
udgøre 257.000 kr. (2017).

31.4
Erstatningsregler for overdækninger af plast på udendørs silo- og
tankanlæg

33. Kosmetisk skade
Forsikringen dækker ikke beskadigelse, der alene forringer
udseendet af det forsikrede i mindre omfang eller farveforskelle

Overdækningskonstruktioner af plast erstattes med følgende

opstået ved reparation af en dækket skade.

procent af nyværdien på skadetidspunktet:

Alder 		

Erstatning i %

0-5 år			

100 %

5-6 år			

75 %

6-7 år			

50 %

7-8 år			

25 %

8 år -			

0%

31.5 Erstatningsregler for el-skade* på bygning
Opgøres efter nyværdiprincippet jf. afsnit 34.1 – Nyværdi, med
mindre der er valgt dagsværdisum eller nedrivningsforsikring.

32. Priser
32.1
Skader opgøres til, hvad det efter priserne på skadetidspunktet vil
koste at reparere eller genopføre det skaderamte ved anvendelse af
samme byggemåde og ved opførelse på samme sted på
ejendommen.

32.2
Der kan i skadeopgørelsen ikke benyttes priser for dyrere
byggematerialer/ting eller byggemetoder end dem, der er brugt i
den beskadigede bygning og højst priser for byggematerialer mv.,
der er almindelig anvendt ved byggeri af landbrugsbygning på
skadetidspunktet, medmindre andet fremgår af policen.
I skadeopgørelsen tages der hensyn til eventuelle ændringer i
byggepriser mv., der måtte finde sted inden for en sædvanlig
byggeperiode regnet fra skadetidspunktet.
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34. Bygningsforsikring – forsikringsformer og skadeopgørelse
34.1

Udvidet nyværdi/
Udvidet NyværdiSum

Nyværdi

NyværdiSum

DagsværdiSum

A. Dækningsomfang

Dets fulde værdi som
nyt eller den aftalte
NyværdiSum. Gælder
kun i aftaleperioden,
som fremgår af policen,
og kun så længe den
nævnte bygning,
bygningsdel, anlæg,
eller ting anvendes i
landbrugsproduktionen* eller som
beboelse.

Dets fulde værdi som
nyt.

Den i policen og af
forsikringstageren*
fastsatte forsikringssum med senere
indeksreguleringer inkl.
følgeudgifter.

Den i policen og af
forsikringstageren*
fastsatte forsikringssum med senere
indeksreguleringer inkl.
følgeudgifter

B. Fradrag pga. slid og/
eller alder (tilstand)

Nej

Nej, medmindre det skaderamte var værdiforringet
på grund af slid og alder med mere end 30 % i forhold
til nyværdien.

C. Underforsikring

Selskabet ser bort fra eventuel underforsikring.

D. Følgeudgifter (jf.
afsnit 41)

Ved Udvidet nyværdi og Nyværdi erstattes følgeudgifter, der er nødvendige ved reparation eller genopførelse. Ved
Udvidet NyværdiSum, NyværdiSum og DagsværdiSum kan den samlede erstatning inkl. følgeudgifter ikke
overstige den gældende forsikringssum - dog erstattes udgifter til oprydning*, herunder nedrivning af det
beskadigede, og lovliggørelse ud over forsikringssummen.

E. Hvornår bliver
bygningen betragtet
som totalskadet

Hvis omkostningerne, der direkte kan henføres til genopførelsen efter skade, udgør mindst 80 % af
forsikringssummen, ved Nyværdi og Udvidet nyværdi dog 80 % af bygningens nyværdi. I beregningen indgår
lovliggørelse og følgeudgifter.

Det fremgår af
dækningsskemaet i
policen, hvilket
dækningsomfag der
gælder for de enkelte
bygninger.

Ja, uanset bygningens
tilstand.

34.2 Nedrivningsforsikring (kun brand*)

Restværdierstatningen opgøres efter samme regler som den

Denne forsikring dækker alene oprydning* efter brand* og ikke

egentlige skadeserstatning.

andre skadeårsager.

Lovliggørelse, følgeudgifter og meromkostninger, der er nødvendige
ved reparation af en skade, indgår ikke i restværdiberegningen.

Det forsikrede er dækket med indtil den i policen og af

Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen,

forsikringstageren* fastsatte forsikringssum.

fradrages i erstatningen.

Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at bygningen er
beskadiget med mindst 30 %, forstået som forholdet mellem
værdien af det beskadigede og værdien af den forsikrede bygning.
Skaden opgøres på grundlag af de omkostninger, der medgår til
nedrivning af anvendelige rester samt oprydning*.

34.3 Restværdiforsikring
34.3.1 Almindelig restværdiforsikring
Det fremgår af policen hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.
Er der for en bygning, anlæg og tilbehør oprettet forsikring med
Nyværdi eller Udvidet nyværdi, og er en bygning mv. beskadiget
med mindst 50 % af nyværdien, kan forsikringstageren* – i stedet
for reparation – vælge at få nedrevet de ubeskadigede rester og få
erstatningen opgjort, som om bygningen er totalskadet.
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Hvis forsikringstageren* ønsker at overtage anvendelige rester, kan
de genkøbes til det beløb, som selskabet kan opnå ved salg til
anden side.
Det er en betingelse for udbetaling af restværdierstatning, at
bygningsresterne nedrives inden 2 år fra skadedatoen, og at såvel
den egentlige skadeserstatning som restværdierstatningen fuldt ud
anvendes til bygningens genopførelse. Endvidere forudsættes det,
at genopførelse af den skaderamte bygning skal ske på samme sted
(adresse, matrikel eller areal opstået i forbindelse med
sammenlægning af flere ejendomme under forudsætning af, at der
er sket frastykning af bygninger), og at den nye bygning har
tilsvarende anvendelse som den skaderamte.
Ved genopførelse skal skadeerstatningen anvendes før
restværdierstatningen.

Restværdierstatning, som ikke anvendes til genopførelse på samme
sted og til tilsvarende anvendelse, bortfalder. Krav om opførelse
samme sted gælder dog ikke, hvis der er valgt flytteret.
34.3.2 Udvidet restværdiforsikring
Det fremgår af policen hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.
Det er muligt at supplere restværdidækningen, så værdien af
ubeskadigede gyllekanaler, gødningsskrabere og andet anlæg for
husdyrgødning, der befinder sig under gulvniveau, ikke medregnes i
skadegraden.
Ved skadegraden forstås, bygningsskaden opgjort i nyværdi

39. Kontanterstatning
Anvendes erstatningen ikke til reparation eller genopførelse,
udbetales den opgjorte erstatning kontant. Skaden erstattes til
dagsværdi* med et fradrag på 20 %. Restværdierstatning,
lovliggørelsesudgifter, byggeadministration, prisstigninger, moms
og andre afgifter samt nedrivningsudgifter erstattes ikke. Det er en
betingelse for udbetaling af erstatning til fri rådighed, at den
opgjorte erstatning til oprydning* anvendes til formålet.

40. Accept fra panthavere
Betaling af erstatning – jf. afsnit 38 og 39 - forudsætter samtykke

procentvis i forhold til bygningens nyværdi.

fra de evt. i ejendommen tinglyste panthavere. Derfor vil selskabet

35. Forladte bygninger

godkendelse fra samtlige panthavere.

For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med
fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for
nedsat anvendelighed – uanset forsikringsform.

36. Bygninger, bestemt til nedrivning
For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning,
opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af
nedrivningsomkostningerne.
Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende
erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke
overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var
opgjort efter reglerne om skadeopgørelse, der gælder for den
konkrete bygnings forsikringsform.

kræve, at forsikringstageren* indsender tingbogsattest og

41. Følgeudgifter
Forsikringen dækker endvidere følgende udgifter i forbindelse med
en dækningsberettiget skade:

41.1 Begrænsning af skade
Forsikringen dækker skade, der i forbindelse med en
forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved
slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at
forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkende
begivenheder.

41.2 Udgifter til redning og bevaring
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til redning og
bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en

37. Erstatning til genoprettelse

forsikringsbegivenhed, der er omfattet af forsikringen.

Erstatningen betales løbende med, at reparationerne eller

41.3 Genhusning, flytning og opmagasinering

genopførelsen af det skaderamte finder sted.

1

38. Byggeri til anden anvendelse
Anvendes erstatningen ikke til reparation eller genopførelse af
bygning med tilsvarende anvendelse, kan erstatningen stilles til fri
rådighed for forsikringstageren* med henblik på byggeri til anden
anvendelse. Skaden erstattes i så fald til dagsværdi* – uanset,

Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning af de
sikredes* indbo samt opmagasinering.
Opmagasinering erstattes maksimalt 1 år.

2 Merudgifter ved fraflytning af egen bolig i indtil 1 år regnet fra
skadedatoen. De nævnte udgifter kan også være dækket på den
private indboforsikring, hvis en sådan er oprettet. Der betales
ikke erstatning både under bygningsforsikringen og under

hvilken forsikringsform der gælder for bygningen.

indboforsikringen. Repareres den skaderamte bygning ikke eller

Eventuelle lovliggørelsesudgifter, byggeadministration,

erstatning i det tidsrum, der ville være medgået til at sætte

prisstigninger, moms og andre afgifter samt nedrivningsudgifter

bygningen i samme stand som før skaden.

erstattes ikke.
Hvis forsikringen er udvidet med flytteretsdækning jf. afsnit 28, kan

genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun

Forsikringen erstatter maksimalt udgifter indtil 30 dage efter, den
beskadigede bygning er blevet repareret og er indflytningsklar.

erstatningen opgjort efter principperne i dette afsnit også
anvendes til tilkøb af anden produktionsejendom.
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41.4 Oprydning*

41.7.2 Erstatningen er for hver bygning højst 15 % af bygningens

Forsikringen dækker nødvendige og rimelige udgifter til:

nyværdi og for forsikringer med forsikringssum højst 15 % af
bygningens forsikringssum. Erstatningen beregnes efter priserne på

1

Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og

skadetidspunktet.

effekter anvendt ved skadebekæmpelse.

Lovliggørelsesudgifter indgår ikke ved beregning af restværdi for

2 Oprydning* efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse,
deponering og destruktion af forsikrede genstande.

41.5 Jord
Forsikringen dækker nødvendige og rimelige 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. Dog dækkes ikke oprensning efter forurening.

2 Retablering af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende.
3 Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den
dækningsberettigede skades omfang.

41.6 Byggeadministration
Nødvendige udgifter til byggeadministration i forbindelse med
genopførelse af den skaderamte bygning. Erstatning udbetales på
grundlag af faktura, og kan af den opgjorte erstatning højst
udgøre 4 % for driftsbygninger og 5 % for beboelsesbygninger.

41.7 Lovliggørelse
41.7.1 Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter ved reparation
eller genopførelse som påføres forsikringstageren* til opfyldelse af
krav, som stilles af bygningsmyndighederne i kraft af
byggelovgivningen.
Det er en betingelse for erstatning under lovliggørelse, at:
1

De forøgede udgifter vedrører de dele af bygningen, der betales
skadeserstatning for.

2 Bygning eller opbevaringsanlæg var i brug til sit formål på
skadetidspunktet.
3 Bygning eller opbevaringsanlæg ikke var værdiforringet på
grund af slid og/eller alder med mere end 30 % af nyværdien.
4 Dispensation fra bestemmelserne i bygge- og miljølovgivningen
ikke har kunnet opnås.
5 Istandsættelse eller genopførelse finder sted.
6 Udgifterne ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse.
7 Udgifterne ikke vedrører gennemførelse af foranstaltninger, som
af myndighederne var forlangt inden skaden skete, dog dækkes
opstaldning og indretningstiltag, hvis merudgiften kan henføres
til lovkrav omkring opstaldning og indretning af stalde til
dyrehold.
8 Udgifterne ikke vedrører afgifter, indskud, depositum og
lignende til de forskellige forsyningsværker.
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den beskadigede bygning, anlæg og tilbehør. Betjener et
opbevaringsanlæg flere staldbygninger, opgøres erstatningen
forholdsmæssigt. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i
erstatningen, og lovliggørelseserstatningen bortfalder, hvis
erstatningen ikke anvendes.

41.8 Udvidet lovliggørelse
41.8.1 Hvilke skader er dækket
Det fremgår af policen hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.
Forøgede udgifter i forbindelse med pålæg om at overholde
afstandskrav i henhold til miljø- og vejlovgivning, herunder:
1

Udgifter til reetablering af ubeskadiget ajlebeholder,
møddingsplads og gyllebeholder, som bliver uhensigtsmæssigt
placeret i forhold til den skaderamte bygning. Det er en
betingelse for erstatning, at miljømyndighederne kræver
afstandskrav ifølge miljølovgivningen opfyldt ved genopførelse
af den skaderamte bygning.

2 Udgifter til reetablering af gavl ved adskillelse af
sammenbyggede bygninger. Det er en betingelse for erstatning,
at myndighederne kræver bygningerne* adskilt til opfyldelse af
afstandskrav ifølge lovgivning.
3 Nødvendige udgifter til ændring af bestående kloakering,
vand-, varme-, elforsyning og lignende installationer, der
påføres forsikringstageren* til opfyldelse af krav, som stilles af
bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen.
4 I tilknytning til de anførte regler om lovliggørelse efter en
dækningsberettiget skade kan eventuelle udgifter i forbindelse
med opfyldelse af lovkrav om dyrevelfærd, som var forlangt
inden skaden skete indgå i den samlede erstatning under
lovliggørelse, hvis udgifterne kan henføres til forbedret
dyrevelfærd.

41.8.2 Hvilke betingelser skal være opfyldt Det er en betingelse for
erstatning, at:
1

De forøgede udgifter vedrører de dele af bygningen, der betales
erstatning for.

2 Bygning eller opbevaringsanlæg var i brug til sit oprindelige
formål på skadetidspunktet.
3 Bygning eller opbevaringsanlæg ikke var værdiforringet med
mere end 30 % af nyværdien.
4 Dispensation fra bestemmelserne i bygge- og miljølovgivningen
ikke har kunnet opnås.
5 Istandsættelse eller genopførelse finder sted.
6 Udgifterne ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse.
7 Udgifterne ikke vedrører gennemførelse af foranstaltninger, som
af myndighederne var forlangt inden skaden skete, dog dækkes
opstaldning og indretningstiltag, hvis merudgiften kan henføres
til lovkrav omkring opstaldning og indretning af stalde til
dyrehold.
8 Udgifterne ikke vedrører afgifter, indskud, depositum og
lignende til de forskellige forsyningsværker.
41.8.3 Opgørelse af erstatning
41.8.3.1 Erstatningen er for hver bygning højst 15 % af bygningens
nyværdi og for forsikringer med forsikringssum højst 15 % af
bygningens forsikringssum. Erstatningen beregnes efter priserne på
skadetidspunktet.
41.8.3.2 Lovliggørelsesudgifter indgår ikke ved beregning af
restværdi for den beskadigede bygning, anlæg og tilbehør. Betjener
et opbevaringsanlæg flere staldbygninger, opgøres erstatningen
forholdsmæssigt. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i
erstatningen, og lovliggørelseserstatningen bortfalder, hvis
erstatningen ikke anvendes.

21

Risikobetingelser for udbo*
(afsnit 42-58)

42. Hvem er dækket af forsikringen
42.1
Sikrede* er forsikringstageren* samt forsikringstagerens*
husstand*. For at være omfattet af forsikringen skal husstandens*
medlemmer være tilmeldt folkeregisteret på forsikringsstedet.
Logerende er ikke omfattet af forsikringen.

43. Hvor dækkes
43.1
Forsikringen gælder på det/de forsikringssteder – adresser og
matrikelnumre – som fremgår af policen.
Det fremgår af dækningsskemaet i policen hvilke risici der er
omfattet af de enkelte dækninger, jf. afsnit 44-50.

43.2
Sikredes* ting, herunder produkter og besætning, og driftstab er
tillige omfattet i lejede bygninger, og landbrugsmaskiner er dækket
når de anvendes på andre ejede eller forpagtede arealer.

43.3
Ting og dyr, der midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet i
Danmark, er omfattet af forsikringen. Ved midlertidigt ophold
forstås, at tingene er dækket de første 12 måneder af opholdet
uden for forsikringsstedet uden særlig aftale med selskabet.

43.4
Forsikringen gælder for de afgrøder og det antal hektar, der
fremgår af policen. Er kun udvalgte afgrøder/arealer omfattet af
forsikringen, fremgår det af policen.
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Dækket

44. Dækningsskema for udbo

Ikke dækket

44.1 Brand*

44.2 Tyveri og hærværk*.

Brand* (ildsvåde), smeltning af
brandimprægnerede ting samt lynnedslag*
direkte i det forsikrede
Eksplosion*
Forsikringen dækker direkte skade som
følge af:

Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt
ildsted til rumopvarmning, elektriske
apparater samt glemte gryder og pander
Nedstyrtning fra eller af fly
Brandslukningsskade og bortkomst under
brand*.

A. Forsikringen omfatter ikke:

Forsikringen dækker ikke:

Forsikringen dækker ikke:

Skade der er omfattet af garanti,
vedligeholdelses- eller serviceabonnement.

Svidning, forkulning, overophedning eller
smeltning af ikke-brandimprægnerede ting
– f.eks. pga. tobaksrygning, pejs eller andet.

Glemte, tabte eller forlagte ting.

Vildt eller vildtopdræt.
Lånte eller lejede ting, se dog punkt 63.8.
Biler, motorcykler, scooter, knallerter, cam
ingvogne, fly samt dele og tilbehør hertil.

Skade på ting der med vilje udsættes for ild
eller varme, medmindre skaden skyldes
mekanisk eller teknisk svigt.
Skade forårsaget af afbrænding af halm,
affald mv. på ejendommen, medmindre de
offentlige bestemmelser er overholdt.

Tyveri eller hærværk* begået af de sikrede*,
medhjælp eller af personer med lovlig
adgang til ejendommen.
Tyveri eller hærværk* begået af lejere eller
lånere.
Tyveri fra bygning der henligger forladt.
Tyveri - hvis sikrede* har udvist grov
uagtsomhed.

Forsikringen omfatter de ting og dyr, der er
nævnt i rækkerne B - F, hvis sikrede* ejer
dem og hvis dækningen fremgår af policen.

El-skade*, dvs. skade der består i elektriske
fænomener – f.eks. induktion, over
spænding, kortslutning på elektrisk eller
elektronisk materiel, uden der opstår brand
(ildsvåde).

B1. Selvkørende landbrugsmaskiner

Ikke ved eksplosion* i motorers cylindre.
Ikke ved udlejning.

Ikke ved udlejning.

Ikke ved eksplosion* i motorers cylindre.
Ikke ved udlejning.

Ikke ved udlejning.

C. Håndredskaber, værktøj, inventar
herunder IT-udstyr og øvrigt udstyr, der
anvendes i landbrugsproduktionen*.

Inden for forsikringssummen dækkes
udgifter til retablering af tabte data.

Inden for forsikringssummen dækkes
udgifter til retablering af tabte data.

Ikke ved udlejning.

Ikke ved udlejning.

D. Erhvervsmæssige rede penge.

Med indtil 26.400 kr. (2017)

Med indtil 26.400 kr. (2017) fra

– herunder traktorer, mejetærsker og andre
maskiner der anvendes i landbrugs
produktionen* og kan bevæge sig af egen
drift
B2. Andre landbrugsmaskiner
– herunder landbrugsvogne, haveredskaber
fast tilbehør og reservedele til disse, der
anvendes i landbrugsproduktionen* og ikke
kan bevæge sig af egen drift.

For ATV* gælder, at såfremt handels
værdien på købstidspunktet overstiger
50.000 kr. er det en betingelse for dækning
at der er etableret satellitovervågning.

aflåst bygning.
E. Landbrugsafgrøder på rod,
landbrugsprodukter der er fremstillet på
ejendommen samt foder, gødning, såsæd,
kemikalier, brændstof samt brændsel der
anvendes i landbrugsproduktionen* samt
pyntegrønt og skovede træer.

Kun i det omfang udgiften ikke kan kræves
dækket af det offentlige.

Brændstof kun fra forsvarligt aflåst tank
eller beholder.
Ikke landbrugsafgrøder på rod, dog dækkes
hærværk*.

F. Dyr (besætning) der indgår i
landbrugsproduktionen* samt heste.
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Dækket

44. Dækningsskema for udbo fortsat

Forsikringen dækker direkte skade
som følge af:

Ikke dækket

44.3 Anden Skade
Anden Skade der pludseligt og udefra påføres det forsikrede, og som ikke er dækket eller
undtaget i forsikringsbetingelserne i øvrigt. Ved en anden skade, forstås en skade som sker
øjeblikkeligt og uventet.

A. Forsikringen omfatter ikke:

Forsikringen dækker ikke:

Skade der er omfattet af garanti,

Skade som skyldes fejlkonstruktion – herunder underdimensionering, fejlmontering eller
mangelfuld vedligeholdelse.

vedligeholdelses- eller
serviceabonnement.
Vildt eller vildtopdræt.
Lånte eller lejede ting, se dog punkt
63.8.
Biler, motorcykler, scooter, knallerter,
campingvogne, fly samt dele og tilbehør
hertil.

Skade som følge af bygge- eller reparationsarbejde.
Frostskade i uopvarmede bygninger eller rum – medmindre det skyldes tilfældig svigt i
varmeforsyningen.
Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre skaden skyldes et
umiddelbart forudgående voldsomt sky*- eller tøbrud*.
Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke eller andre beholdere. Tab af
væsker – herunder vand, olie mv.
Skade som følge af nedbør som trænger igennem utætheder og åbninger – medmindre det
skyldes en ellers dækket skade på bygning.

Forsikringen omfatter de ting og dyr, der
er nævnt i rækkerne B - F, hvis sikrede*
ejer dem og hvis dækningen fremgår af
policen.

Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, de
sikrede* ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky-* eller tøbrud*.
Skade på grund af sprøjtning eller nedfældning.
Skade som følge af vindpåvirkning ved vindstyrke på under 8 (17,2 m pr. sek.= storm*).
Skade som er undtaget, er eller kunne være dækket under andre positioner for udbo, hvis
dækningen var oprettet.

B1. Selvkørende landbrugsmaskiner

Dog dækkes, når skaden er en direkte følge af træers væltning eller en dækket skade på bygning

– herunder traktorer, mejetærsker og
andre maskiner der anvendes i
landbrugsproduktionen* og kan bevæge
sig af egen drift

– f.eks. løsrevne bygningsdele i forbindelse med storm*. Ikke ved udlejning

B2. Andre landbrugsmaskiner

Dog dækkes, når skaden er en direkte følge af træers væltning eller en dækket skade på bygning

– herunder landbrugsvogne,
haveredskaber fast tilbehør og
reservedele til disse, der anvendes i
landbrugsproduktionen* og ikke kan
bevæge sig af egen drift.

– f.eks. løsrevne bygningsdele i forbindelse med storm*.

C. Håndredskaber, værktøj, inventar
herunder IT-udstyr og øvrigt udstyr, der
anvendes i landbrugsproduktionen*.

Ikke skader på datainformation dog dækkes skader på software i forbindelse med fysiske skader
på hardware.

Dækning kan tilkøbes som særskilt forsikring.

Kan tilvælges se punkt 45.
Ikke ved udlejning

Ikke skade der skyldes vejrligets påvirkninger
Skade forårsaget af dyr.
Ikke ved udlejning.

D. Erhvervsmæssige rede penge.
E. Landbrugsafgrøder på rod,
landbrugsprodukter der er fremstillet på
ejendommen samt foder, gødning,
såsæd, kemikalier, brændstof samt
brændsel der anvendes i
landbrugsproduktionen* samt
pyntegrønt og skovede træer.

Ikke skader der skyldes vejrligets påvirkninger og skade forårsaget af dyr.

F. Dyr (besætning) der indgår i
landbrugsproduktionen* samt heste.

Ved dødsfald, som indtræder øjeblikkeligt - ikke sygdomme eller følger heraf.

Dog dækkes skader i forbindelse med sky/tøbrud*, hvor beholdning i bygning oversvømmes, eller
hvor regn- eller smeltevand stiger op gennem afløbsledning, og skader der sker i forbindelse med
en dækningsberettiget skade på bygning.
Ikke skader sket under transport se – kolonne 44.6 – transportskade.
Tab af gylle dækkes i forbindelse med en dækningsberettiget skade på Siloer og tanke.
Dog dækkes dyr, der efterfølgende nødslagtes som følge af en dækningsberettiget skade. Død
som følge af botulisme hos kvæg dækkes, hvis mindst 6 dyr ved den samme hændelse er døde
på grund af denne sygdom. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes forsømmelse, vanrøgt,
mishandling eller dyrplageri, mangelfuld fodring, pasning eller mangler ved staldforhold.
Ikke skader sket under transport – se kolonne 44.6 – transportskade.
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44. Dækningsskema for udbo fortsat

44.5 Haglskade

44.6 Transportskade

Det fremgår af policen hvis forsikringen er
udvidet med denne dækning.

Det fremgår af policen hvis forsikringen er
udvidet med denne dækning.

Skade på afgrøder jf. policen og opdelingen
i afsnit 49 i perioden 1. april til 31. oktober.

Dækningen er begrænset til transport til
egne besiddelser max. 15 km. syd for den
dansk/tyske grænse.

A. Forsikringen omfatter ikke:

Forsikringen dækker ikke:

Forsikringen dækker ikke:

Skade der er omfattet af garanti,
vedligeholdelses – eller serviceabonnement.

Skade på afgrøder som ikke er nævnt i
policen.

Vildt eller vildtopdræt.

Driftstab som følge af haglskade.

Skade der skyldes produkternes egen
beskaffenhed, eller skade der skyldes
utilstrækkelig eller mangelfuld emballering,
tildækning eller fastgørelse til køretøjet.

Forsikringen dækker direkte skade som
følge af:

Lånte eller lejede ting, se dog punkt 63.8.

Skade der har relation til, at føreren af
køretøjet ikke besad de nødvendige
kørefærdigheder.

Biler, motorcykler, scooter, knallerter,
campingvogne, fly samt dele og tilbehør
hertil.

Skade, som er eller kan kræves dækket af
anden forsikring.
Skade der har forbindelse med
foranstaltninger til bekæmpelse eller
hindring af udbredelse af sygdomme.

Forsikringen omfatter de ting og dyr, der er
nævnt i rækkerne B - F, hvis sikrede* ejer
dem og hvis dækningen fremgår af policen.

Skade der skyldes oversvømmelse fra hav,
fjord, sø eller vandløb.
Skade, der er dækket af anden forsikring
eller erstatningsordning.

B1. Selvkørende landbrugsmaskiner
– herunder traktorer, mejetærsker og andre
maskiner der anvendes i
landbrugsproduktionen* og kan bevæge sig
af egen drift
B2. Andre landbrugsmaskiner
– herunder landbrugsvogne, haveredskaber
fast tilbehør og reservedele til disse, der
anvendes i landbrugsproduktionen* og ikke
kan bevæge sig af egen drift.
C. Håndredskaber, værktøj, inventar
herunder IT-udstyr og øvrigt udstyr, der
anvendes i landbrugsproduktionen*.
D. Erhvervsmæssige rede penge.
E. Landbrugsafgrøder på rod,
landbrugsprodukter der er fremstillet på
ejendommen samt foder, gødning, såsæd,
kemikalier, brændstof samt brændsel der
anvendes i landbrugsproduktionen* samt
pyntegrønt og skovede træer.

Erstatning opgøres jf. afsnit 49.3.

F. Dyr (besætning) der indgår i
landbrugsproduktionen* samt heste.
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44. Dækningsskema for udbo fortsat

Forsikringen dækker direkte skade som
følge af:
A. Forsikringen omfatter ikke:
Skade der er omfattet af garanti,
vedligeholdelses – eller serviceabonnement.
Vildt eller vildtopdræt.
Lånte eller lejede ting, se dog punkt 63.8
Biler, motorcykler, scooter, knallerter,
campingvogne, fly samt dele og tilbehør
hertil.

Ikke dækket

44.7 Skovbrand
Det fremgår af policen hvis forsikringen er
udvidet med denne dækning.
Skade på skov og plantage på rod jf. policen
og opdelingen i afsnit 50, som følge af
brand* (ildsvåde), samt skade forårsaget af
nedstyrtning af fly eller ting fra fly samt
tyveri og hærværk*.

44.8 Driftstab
Det fremgår af policen hvis forsikringen er
udvidet med denne dækning.
Driftstab der opstår ved, at det skaderamte
produktionsapparat eller driftsmiddels
bidrag til indtjening nedsættes eller
bortfalder.
Herudover betales for foranstaltninger til
imødegåelse eller begrænsning af driftstab,
for så vidt omkostningerne er afholdt efter
skriftlig aftale med selskabet.

Forsikringen dækker ikke:
Skade som skyldes forsikringstagers* eller
medarbejderes grove uagtsomhed – f.eks.
ved brug eller opbevaring af brandbare
væsker, ved brug af åben ild i perioder eller
på steder, hvor der foreligger en åbenlys
fare for brand*.
Driftstab eller andet indirekte tab.
Skader der erstattes eller kan kræves
erstattet fra anden side
– f.eks. af det offentlige - herunder
miljøministeriet.
Tyveri eller hærværk* begået af de sikrede*,
medhjælp eller af personer med lovlig
adgang til ejendommen.
Tyveri eller hærværk* begået af lejere eller
lånere.
Tyveri fra bygning der henligger forladt.
Tyveri hvis sikrede* har udvist grov
uagtsomhed.

Forsikringen dækker ikke:
Tab i forbindelse med bygning, anlæg,
tilbehør, ting, og dyr - der ikke er forsikret
hos selskabet.
Forøgelse af driftstabet som skyldes
forsinkelse af produktionens genoptagelse
som følge af strejke, lockout, forbedring,
eksisterende sygdom i besætning, udvidelse
eller lignende, samt krav fra offentlige
myndigheder, dog dækkes driftstab som
følge af en dækningsberettiget skade på
lovliggørelsesforsikringen.
Tab ved udlejning med mindre det fremgår
af policen - samt tab ved finansiering af
moms.
Afgrødetab der skyldes, at høsten må
udsættes på grund af skade på maskiner,
f.eks. mejetærsker eller vandingsanlæg med
tilhørende installationer.
Tab som følge af skade på udlæg (f.eks.
græs udlagt i bygmark).
Tab som følge af skade på væddeløbs-,
konkurrence- eller avlsheste.
Tab som følge af skade på vildt eller
vildtopdræt.

Forsikringen omfatter de ting og dyr, der er
nævnt i rækkerne B - F, hvis sikrede* ejer
dem og hvis dækningen fremgår af policen.

Forsikringen kan udvides til også at omfatte
driftstab, der opstår på grund af at
forsikringstagerens* leverandør og/eller
aftager bliver ramt af skade. Betingelserne
er nærmere beskrevet i afsnit 58.

B1. Selvkørende landbrugsmaskiner
– herunder traktorer, mejetærsker og andre
maskiner der anvendes i
landbrugsproduktionen* og kan bevæge sig
af egen drift
B2. Andre landbrugsmaskiner
– herunder landbrugsvogne, haveredskaber
fast tilbehør og reservedele til disse, der
anvendes i landbrugsproduktionen* og ikke
kan bevæge sig af egen drift.
C. Håndredskaber, værktøj, inventar
herunder IT-udstyr og øvrigt udstyr, der
anvendes i landbrugsproduktionen*.
D. Erhvervsmæssige rede penge.
E. Landbrugsafgrøder på rod,
landbrugsprodukter der er fremstillet på
ejendommen samt foder, gødning, såsæd,
kemikalier, brændstof samt brændsel der
anvendes i landbrugsproduktionen* samt
pyntegrønt og skovede træer.
F. Dyr (besætning) der indgår i
landbrugsproduktionen* samt heste.
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Erstatning opgøres jf. afsnit .50.2.

45. Anden Skade på andre landbrugs
maskiner
Det fremgår af policen hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.

45.1. Hvad dækkes
Anden skade på de i afsnit 44, punkt B.2 nævnte andre
landbrugsmaskiner, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede,
og som ikke er dækket eller undtaget i forsikringsbetingelserne i
øvrigt. Ved en anden skade forstås en skade, som sker øjeblikkeligt
og uventet.

45.2. Hvad dækkes ikke
Forsikringen dækker ikke:
45.2.1 Skader opstået under arbejde for andre eller arbejde der ikke
har relation til den forsikrede bedrift med mindre det fremgår af
policen. Dog dækkes skader opstået ved arbejde for andre op til 100
timer om året.
45.2.2 Skader der alene er opstået i eller begrænset til
landbrugsmateriellets mekaniske dele, medmindre skaden er sket i
forbindelse med et kørselsuheld.
45.2.3 Skader der skyldes fabrikations- og konstruktionsfejl,
overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse eller fejlmontering.
45.2.4 Skade der består i forringelse af køretøjets eller materiellets
stand eller brug, slitage, stenslag, ridser, tæring, rust dannelse og
vejrligets påvirkninger.
45.2.5 Skade på selvkørende landbrugsmateriel, jf. afsnit 44, punkt
B.1. (Det er muligt, at oprette selvstændig forsikring for det
selvkørende materiel).
45.2.6 Skader i forbindelse med udlejning.

46. Kvægsygdom
Det fremgår af policen hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.
Det er en forudsætning for dækningen, at den forsikrede
kvægbesætning er CHR-mærket og der fast er tilknyttet en
praktiserende dyrlæge til bedriften.

46.2. Hvad dækkes ikke
Forsikringen dækker ikke dødsfald, der har sin årsag i og/eller
skyldes:
1. Sygdom opstået inden for de første 3 måneder efter oprettelse
af forsikringen.
2. Sygdom eller lidelser som er opstået før forsikringen trådte i
kraft.
3. Kroniske lidelser.
4. Overtrædelse af offentlige forskrifter.
5. Overtrædelse af forskrifter og anvisninger fra dyrlæge.
6. Forsømmelse af det forsikrede dyr, herunder vanrøgt og
mishandling.
7. Nedslidning af det forsikrede dyr.
8. Yverbetændelse.
9. Fodringsfremkaldte lemme lidelser.
10. Nedslagtning af dyr, der er baseret på formodninger og som
ikke er videnskabeligt begrundet samt nedslagtning af dyr, der
sker for at forebygge smittespredning, herunder mund- og
klovsyge og BSE*.

46.3. Erstatningsregler
1. Erstatning ydes med værdien af hvad tilsvarende dyr af samme
race, alder, vægt og ydeevne har kostet på skadetidspunktet.
Eventuel slagteværdi vil blive fratrukket i erstatningen.
2. Erstatning ydes for tab af dyr sket i en periode på 12 måneder,
regnet fra første anmeldelse af en dækningsberettiget skade.
Herefter betragtes tab af yderligere dyr som en ny skade.
3. Driftstabsperioden følger den valgte driftstabsperiode der
fremgår af landbrugspolicen iht. forsikringsbetingelsernes afsnit
58. Lavere og/eller svigtende mælkeproduktion med nyindkøbte
dyr, erstattes i op til 12 måneder regnet fra start af
skadeperioden.

46.4. Selvrisiko
Selvrisiko udgør 15 %, dog minimum 25.000 kr. af de samlede
skadeudgifter, inklusive driftstab og omkostninger til
skadeforebyggelse samt skadeopgørelse. Er der i policen under
besætning valgt en anden selvrisiko, vil det være det højeste beløb
der er gældende.

46.1. Hvad dækkes
Forsikringen yder erstatning som følge af:
1. Dødsfald på grund af sygdom eller ulykke.
2. Dødsfald, der skyldes aflivning i henhold til dyreværnsloven.
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47. Elsvigt

6. på ejendomme med fjerkræ skal der være et funktionsdygtigt
nødstrømsanlæg, der er dimensioneret til at drive de

Det fremgår af policen hvis forsikringen er udvidet med denne

nødvendige tekniske installationer i de bygninger, hvori dyrene

dækning.

befinder sig. Anlægget skal kontrolleres efter leverandørens
anvisninger. Anlægget må gerne være traktordrevet, men

47.1 Forsikringen dækker

generatoren skal være fast tilsluttet installationerne.

1. Skader på dyr ved utilsigtet svigt i ventilationen eller klimaanlæg
- herunder mekanisk sammenbrud, blokering af
ventilationskanaler, strømsvigt, fejlbetjening og utilsigtet
afbrydelse af strømtilførsel til disse anlæg
2. Skader på alarmanlægget

47.2 Forsikringen dækker ikke
1. Skade der kan henføres til, at forudsætninger i pkt. 47.3 ikke er
opfyldt eller overholdt
2. Skade der skyldes grov forsømmelse af anlæggets pasning og
drift samt mangelfuld vedligeholdelse
3. Skade der skyldes underdimensionering eller overbelastning i
forhold til anlæggets kapacitet

48. Leverandør/aftager
48.1
Det fremgår af policen hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.
Hvilket tab dækkes:
48.1.1 Forsikringen dækker det driftstab, der opstår på grund af, at
forsikringstagerens* leverandører og/eller aftagere bliver ramt af en
dækningsberettiget skade, der ville eller kunne være omfattet af
forsikringstagerens* dækning, jf. den registrerede
landbrugsproduktion* og policens dækningsomfang for bygning,
besætning, produkter, maskiner og redskaber.

4. Skade der skyldes forud bestående sygdom i besætningen

48.1.2 Erstatningsperioden kan ikke overstige 12 måneder.

5. Skade der har forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse

48.1.3 Hvis produktionen hos en leverandør/aftager ikke

eller hindring af udbredelse af sygdomme

genoptages i væsentligt samme omfang efter skaden, betales kun

6. Skade der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

erstatning for det tidsrum, det ville vare at genoprette skaden på

7. Skade der er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning.

den bygning, besætning, produkter, maskiner og redskaber, der har

47.3 Forudsætninger
47.3.1 For bygninger opført og/eller alarmanlæg installeret efter
01.01.2009 er det en forudsætning for dækning, at Forsikring og
Pensions vejledning ’Specifikationer for installation af alarmanlæg i
landbrugsbedrifter’ er fulgt og overholdes.
47.3.2 For bygninger opført og/eller alarmanlæg installeret før
01.01.2009 skal følgende være opfyldt:
1. Ejendommen har et alarmanlæg der opfylder kravene jf.
Forsikring og Pensions vejledning nr. 315
2. Der ugentligt foretages kontrol af at anlægget fungerer korrekt
3. Der jævnligt foretages en funktionsprøve af anlægget, følere,
alarmafgivelser og OPS
4. Der er indgået og opretholdt en service- og
vedligeholdelsesaftale for anlægget
5. Der er indgået aftale om en prioriteret alarmering af mindst 4
personer, som skal holdes informeret om ejendommens
nødplan. Alarmering skal ske senest ved følgende maksimale
temperaturer, som anses for kritiske:
a. 32 °C i smågrisestalde
b. 30 °C i drægtigheds-, fare-, løbe-, ungsvine- og
slagtesvinestalde.
c. I forbindelse med hedebølger kan der accepteres en
overskridelse på op til 5 °C under forudsætning af, at
staldafsnittene holdes under konstant opsyn

medført driftstabet.
48.1.4 Det er en forudsætning for dækning, at der foreligger en
skriftlig kontrakt mellem leverandør og aftager.

49. Haglskade
49.1
Haglskade er positionsopdelt efter afgrødetyper. Kun hvis en
position er valgt dækket og nævnt i policen vil denne være dækket
af forsikringen, og opdeles i følgende positioner:
1

Alm. afgrøder: Græs, kløvergræs, hestebønner, kartofler, korn,
lucerne, lupin, majs, oliehør, raps, sennep, valmue, roer og
foderærter.

2 Special- og frøafgrøder: Akeleje, bladbede, brudeslør,
chrysantemum, dild, grønkål, gulerødder, hvidkål, karse, kinakål,
kommen, kornblomst, kørvel, lupin, morgenfrue, pastinak,
persille, purløg, radise, skorzonerrod, spinat, timian, alsike, græs,
svingel, rødbede, rødkål, sneglebælg og timote.
3 Konsumafgrøder: Iceberg, julesalat, kinakål, salat og porre til
konsum.
4 Andre konsumafgrøder: Artiskok, asier, asparges, basilikum,
bladselleri, blomkål, broccoli, bønner, dild, drueagurk, grønkål,
gulerødder, græskar, hvidkål, jordbær, knoldselleri, kørvel, løg,
merian, peberrod, persille, persillerod, purløg, radise, rosenkål,
rødbeder, rødkål, skorzonerrod, spinat, spidskål, sukkermajs,
squash, timian, tulipanløg og ærter.
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49.2 Forsikringen dækker

51.3

Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede

Selskabet er berettiget til at udbetale kontanterstatning svarende

afgrøder ved haglskade Det er en forudsætning, at haglskaden

til den pris selskabet skal betale for genstande og ting hos den

anmeldes til selskabet inden for 48 timer.

reparatør selskabet har anvist.

49.3 Hvordan beregnes erstatning

51.4

Erstatning for haglskader fastsættes på grundlag af det direkte

Selskabet forbeholder sig ret til at anvise leverandør og reparatør.

økonomiske tab i de forsikrede afgrøder i det pågældende års
vækstsæson, således at erstatningen stiller forsikringstageren*,

51.5

som om haglskade ikke var sket.

Selskabet er berettiget til at overtage erstattede genstande.

Er nytilsåning mulig, vil alene omkostninger, der er forbundet
hermed blive erstattet.
Udgifter til skadeforebyggelse f.eks. sprøjtning, erstattes i det
omfang, det skriftligt er aftalt med selskabet.

50. Skovbrand
50.1
Skovbranddækningen er positionsopdelt efter type af skov/træsort
og alder. Kun hvis en position er valgt dækket og nævnt i policen vil
denne være dækket af forsikringen, og opdeles i følgende
positioner:
1

Juletræer.

2 Gavntræ med en alder under 20 år.
3 Gavntræ med en alder på 20 år og ældre.
4 Løvtræ med en alder på under 20 år.
5 Løvtræ med en alder på 20 år og ældre.

50.2 Hvordan beregnes erstatning
Erstatning for skader opgøres enten af en af selskabet udpeget
sagkyndig eller af en uvildig sagkyndig, der er udpeget af Dansk
Skovforening. Erstatningen udregnes efter de samme regler, som er
gældende for godtgørelsesordningen, som er indgået mellem
Miljøministeriet, Dansk Skovforening, Dansk Landbrug om statens
kompensation af økonomiske tab som følge af publikumsskader.

51. Generelle erstatningsregler – Udbo
51.1

52. Underforsikringsgaranti og dækning
af værdiforøgelse
52.1
Er forsikringssummerne for maskiner, produkter, besætning og
afgrøder i overensstemmelse med de faktiske forhold ved en
forsikringsperiodes* begyndelse eller korrekt fastsat i forbindelse
med selskabets servicebesøg eller skriftlige/telefoniske
henvendelser, og måtte der foreligge underforsikring, vil selskabet
undlade at gøre eventuel underforsikring gældende i tilfælde af
skade.

52.2
Ligeledes erstatter selskabet den eventuelle værdiforøgelse, hvis
forsikringssummen overstiges.

52.3
Såfremt forsikringssummerne ikke i øvrigt er i overensstemmelse
med de faktiske forhold, gøres underforsikring gældende. Såfremt
der er underforsikring på maskiner, besætning eller afgrøder, gøres
underforsikring også gældende på driftstab.

53. Erstatningsregler for besætning
Dækningen er beskrevet i dækningsskemaernes række F.

53.1
Den skadede besætning opgøres på skadetidspunktet. Der
erstattes med, hvad tilsvarende dyr, dvs. race, alder, vægt og
ydeevne, koster på genanskaffelsestidspunktet.

Selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte

Dog fratrækkes eventuelt slagteværdi. Såfremt forsikringstageren*

beskadigede genstande i samme stand som før skaden. Evt.

ikke genindkøber tilsvarende dyr, får det indflydelse for

værdiforringelse erstattes ikke.

driftstabserstatningen - se afsnit 58.

51.2

Erstatningen kan ikke overstige den gældende forsikringssum. Om

Selskabet er berettiget til at overtage det skaderamte mod at

underforsikring – se dog afsnit 52. Et enkelt dyr erstattes med

levere anvendelige genstande og ting (også ved nyværdi) svarende

højest 60.000 kr.

til det skaderamte umiddelbart før skaden.
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53.2

56.4

For dækningen for kvægsygdom under punkt 46, gælder der særlige

Erstatningen kan ikke overstige den gældende forsikringssum – se

erstatningsregler, jf. punkt 46.3.

dog afsnittet om underforsikringsgaranti.

54. Erstatningsregler for selvkørende
landbrugsmaskiner

57. Følgeudgifter

54.1

udgifter, som efter en dækket skade påføres forsikringstageren* til

Skaden på egne selvkørende landbrugsmaskiner opgøres til
nyværdi, hvis værdien af den skaderamte genstand umiddelbart før
skadens indtræden var mindst halvdelen af genanskaffelsesprisen
for nye tilsvarende eller identiske maskiner. I modsat fald opgøres
erstatningen til dagsværdi*. Skaden på lånte eller lejede maskiner
opgøres til dagsværdi*.

54.2
Det er værdien på den skaderamte genstand, der er afgørende og
ikke værdien på den maskine mv., hvori genstanden indgår.

54.3
Hvis ikke der sker genanskaffelse inden 1 år, kan selskabet vælge at
opgøre erstatningen til dagsværdi*.

54.4
Erstatningen kan ikke overstige den gældende forsikringssum, der
måtte være gældende for de skaderamte genstande og ting – se
dog afsnit 52.

Ud over forsikringssummen erstattes rimelige og nødvendige
redning og bevaring af det forsikrede. Udgifter til oprydning* og/
eller fjernelse af rester, der ikke kan genanvendes, erstattes også.
Endvidere erstattes skade på det forsikrede i forbindelse med
forsvarlige forsøg på at hindre truende skade på personer eller
andres dyr og ting.

58. Driftstab
58.1 Hvilket driftstab er omfattet
Forsikringen omfatter det driftstab, der opstår som følge af en
dækningsberettiget skade på de driftsbygninger eller udbo
(besætning, produkter, maskiner og redskaber) og med den
dækningsperiode, som er beskrevet for den registrerede
landbrugsproduktion*. Dog dækkes driftstab ikke, hvor det direkte
er nævnt som undtaget.

58.2 Hvordan opgøres driftstabet
58.2.1 Driftstabet opgøres i praksis som forskellen mellem det
dækningsbidrag, som ville være opnået i erstatningsperioden, hvis
skade ikke var sket, og det dækningsbidrag som er en konsekvens i

55. Erstatningsregler for andre land
brugsmaskiner og materiel

erstatningsperioden på grund af skaden.

55.1 Erstatningen opgøres til dagsværdi*.

58.2.3 Afgrøder, produkter mv. erstattes med meromkostninger til

58.2.2 Besætning erstattes med det manglende dækningsbidrag
for den pågældende produktion.

Erstatningen kan ikke overstige gældende forsikringssum – se dog

tørring, transport, lagerleje samt merpris for foder.

afsnit 52.

58.2.4 Maskiner, værktøj mm. erstattes med:

56. Erstatningsregler for afgrøder og
produkter
56.1
Skaden opgøres til indkøbspris af tilsvarende afgrøder og produkter
umiddelbart før skadens indtræden, med fradrag for eventuelt
sparede høst- og bjærgningsomkostninger.

1

Lejeudgift til anden maskine eller redskab der er nødvendig for
at få uopsætteligt arbejde udført til opretholdelse af
landbrugsproduktionen*. Er det ikke umiddelbart muligt at leje
det nødvendige udstyr, erstattes tillige det derved opståede
driftstab.

2 Genhusningsudgifter til opbevaring af maskinparken.
58.2.5 Erstatningen vil blive udbetalt i den dækningsperiode, som

56.2

fremgår af policen.

Er afgrøder og produkter produceret med salg for øje, erstattes

58.3 Erstatnings- og driftstabsperiode

med salgspris med fradrag for sparede salgsomkostninger og
eventuelt sparede høst- og bjærgningsomkostninger.

56.3
Udlægsmarker erstattes kun med udgiften til frø og omsåning.
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Erstatningsperioden efter skade er den tid, der forløber med at
genoprette skaden, der har medført driftstabet samt den tid, der
forløber med at få produktionen på samme niveau som før skaden.

Der tages ved fastsættelsen af erstatningsperioden rimeligt hensyn

tidsrum, der normalt ville gå, til produktionen kunne være

til planlægning og gennemførelse af reparation eller genopførelse

genoptaget.

af en tilsvarende bygning. Ved tilsvarende bygning forstås en
bygning, der har samme størrelse, anlæg og tilbehør.

Kan produktionen ikke genoptages på grund af forhold, som

Forøgelse af driftstabet som følge af forlængelse af byggeperioden

tabt dækningsbidrag i den periode, det normalt vil vare at få

på grund af forbedringer medregnes ikke. Den samlede

produktionen genoptaget.

erstatningsperiode kan normalt ikke overstige den
driftstabsperiode, der fremgår af policen.

forsikringstageren* ikke har indflydelse på, ydes tillige erstatning for

58.5 Betaling af erstatning
I løbet af driftstabsperioden kan der udbetales aconto-erstatning

Driftstabsperioden er afhængig af de enkelte driftsgrene, og er på

efter aftale med selskabet. Det endelige erstatningsbeløb opgøres

policen fastsat ud fra den samlede landbrugsproduktion*.

ved erstatningsperiodens afslutning.

58.4 Dækningsbidrag
58.4.1 Ved beregning af det dækningsbidrag, som ville være opnået
i erstatningsperioden uden skade, skal dækningsbidraget i en
tilsvarende tidligere periode lægges til grund
(sammenligningstiden).
Dækningsbidraget i sammenligningstiden justeres, hvis:
1

Konjunkturer, salgsmuligheder eller andre produktionsforhold
påviseligt er anderledes i erstatningsperioden end i
sammenligningsperioden.

2 Produktionen i sammenligningsperioden har været helt eller
delvist afbrudt af andre årsager end skaden.
3 Produktionen i erstatningsperioden helt eller delvist ville have
været afbrudt af andre årsager end skaden.
58.4.2 Ved beregning af dækningsbidraget i erstatningsperioden
med skade tages der hensyn til ekstraordinære udgifter, som
påføres i den hensigt at begrænse tabet eksempelvis udgifter til
midlertidige foranstaltninger. Ved driftstabets beregning tages der
endvidere hensyn til:
1

Indtægter eksempelvis fra foder der kan sælges.

2 Sparede udgifter til eksempelvis foder, dyrlæge samt løn til
medhjælp, der måske kan undværes og lovligt opsiges.
3 Sparede energi- og vedligeholdelsesomkostninger samt sparede
renter.
4 Sparede omkostninger til brændstof, vedligeholdelse og
arbejdskraft, hvis maskinstation udfører arbejde, som
forsikringstageren* ellers skulle have udført.
5 Kapitalinvesteringer der ikke foretages, fordi forsikringstageren*
på grund af skaden ikke genanskaffer tilsvarende dyr.
Ændres produktionsformen efter skaden, må det aftales med
selskabet, hvilke følger det får for driftstabserstatningen.
Genoptages produktionen ikke i samme udstrækning som før
skaden, betales forholdsmæssig erstatning. Dog erstattes
uundgåelige faste omkostninger, som der er afholdt for det
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Risikobetingelser for bedrifts- og produktansvar
(afsnit 59-75)

59.
Dækning for bedrifts- og produktansvar ydes i øvrigt i
overensstemmelse med de af SKAFOR (Forsikring & Pension) og
Industrirådet i fællesskab udarbejdede kommentarer hertil. Særlige
betingelser kan aftales, herunder udvidelse af dækningen i forhold
til de anførte undtagelsesbestemmelser.

60. Hvem er sikret
60.1
Forsikringen dækker forsikringstager* og de i forsikringstagers*
tjeneste værende personer.

60.2

62. Forsikringssummer
Forsikringssummen udgør den højeste grænse for selskabets
forpligtelse for samtlige erstatningskrav, som efter afsnit 69 er rejst
mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår.
Medmindre andet fremgår af policen eller af de enkelte dækninger,
dækker forsikringen med følgende summer:

62.1 Bedriftsansvar
Forsikringssummen for bedriftsansvar jf. afsnit 63, udgør
10.000.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed pr. forsikringsår.

62.2 Produktansvar (tilvalg)
Det fremgår af policen, hvis forsikringen er udvidet med dækning

Ved påbud* er sikrede* forsikringstageren*.

for produktansvar, jf. afsnit 64.

60.3

Forsikringssummen for produktansvar, jf. afsnit 64, er indeholdt i

Ved motoransvar er sikrede* forsikringstageren* samt dennes

den for bedriftsansvar gældende forsikringssum.

husstand* og enhver, der med lovlig adkomst og i
forsikringstagerens* interesse benytter køretøjet, lader det benytte

62.3 Forurening (tilvalg)

eller er fører af det.

Det fremgår af policen, hvis forsikringen er udvidet med dækning

60.4

for forurening, jf. afsnit 71-72.

På retshjælpsforsikringen for landbrugsbedriften er sikrede*

Forsikringssummen for forurening, jf. afsnit 71-72 udgør 5.000.000

forsikringstageren* og dennes husstand* samt de på ejendommen

kr. pr. forsikringsbegivenhed pr. forsikringsår.

beskæftigede personer. For gruppesøgsmål, hvor
tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin
egenskab af grupperepræsentant eller sikrede i sin egenskab af
gruppemedlem i søgsmålet. Udgifter af enhver art i forbindelse
med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes
ikke.

61. Geografisk dækningsområde
61.1
Forsikringen dækker skade, som er sket inden for de nedenfor
angivne geografiske områder:

61.2
Ved bedriftsansvar, jf. afsnit 63 dækker forsikringen skade sket i
Danmark.
61.2.1
Hundeansvar er dog, jf. afsnit 63.9 dækket over alt i verden i indtil 3
måneder fra afrejsedagen fra Danmark, hvor den forsikrede hund
midlertidigt opholder sig i udlandet i forbindelse med ferie og
deltagelse i udstillinger, parringer og prøver.

61.3
Ved produktansvar, jf. punkt 64 dækker forsikringen skade sket
overalt i verden.
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62.4 Miljøskade (tilvalg)
Det fremgår af policen, hvis forsikringen er udvidet med dækning
for miljøskade, jf. afsnit 73.
Forsikringssummen for miljøskade, jf. afsnit 73 udgør 2.000.000 kr.
pr. forsikringsbegivenhed pr. forsikringsår.

62.5 Retshjælp (tilvalg)
Det fremgår af policen, hvis forsikringen er udvidet med dækning
for retshjælp, jf. afsnit 73.
Forsikringssummen for retshjælp, jf. afsnit 74 udgør 200.000 kr inkl.
moms pr. forsikringsikringsbegivenhed, dog max 1 mio kr. inkl.
moms pr. forsikringsår.

62.6 Renter og omkostninger
Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes,
såfremt de er afholdt med selskabets godkendelse. Sådanne
omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende
under forsikringen dækkes i øvrigt:
1

ved skade sket uden for Norden:
Kun i det omfang, forsikringssummerne ikke derved overskrides

2 ved skade sket i Norden:
Fuldt ud, selvom forsikringssummerne derved overskrides. Er

63.2 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, herunder dyr:

forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb,
dækkes alene den forholdmæssige del af omkostninger og

1

renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale.

2 Som sikrede* har til brug, lån, leje, opbevaring, afbenyttelse,

Tilhørende forsikringstageren
befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i

Forsikringen dækker ikke omkostninger eller renter vedrørende krav,

besiddelse af.

der ikke overstiger selvrisikoen.

Se dog afsnit 63.6 vedrørende ansvar for skade på kreaturer i vare-

63. Bedriftsansvar
63.1 Forsikringen dækker
Forsikringen dækker sikredes* erstatningsansvar*, for skade tilføjet
personer eller ting, herunder dyr, under udøvelsen af den nedenforsamt i policen nævnte virksomhed, samt erstatningsansvar, der
pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal,

tægt samt afsnit 63.8 vedrørende ansvar for lånt og lejet materiel.
3 Som sikrede* har påtaget sig at klargøre, installere, reparere,
montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt
skaden sker under hvervets udførelse.
4 Forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer
rettidigt fremt, eller ikke præsteres rettidigt.
5 Forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder

der benyttes ved virksomhedens drift.

jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af

1

grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer.

Landbrugsproduktionen* på adresser nævnt i policen eller
dokumenterede forpagtede/lejede arealer. Endvidere dækkes

spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde,
Se dog afsnit 63.5 vedrørende jord- og gravearbejde.

vedligeholdelse af egen privatvej, samt tilhørende grønne

6 Forårsaget ved sikredes brug af sprængstoffer.

arealer i og omkring privatvejen og på ejendommens

7 Forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der

gårdsplads.
2 Landbrugsarbejde for andre. Ansvar for skade forvoldt under

benyttes ved virksomhedens drift, i form af:
a	Byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning mv., hvad
enten de udføres af sikrede eller andre)

landbrugsarbejde for andre i op til 100 timer årligt, med mindre
andet fremgår af policen.

b	Jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv., som nævnt i

3 Landbrugsentreprenørarbejde* for andre. Det fremgår af
policen, hvis forsikringen er udvidet med denne dækning.

punkt 5, og sådanne arbejder, udført af andre end sikrede.
8 Forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i

4 Ansvar for skade ved skovdrift dækkes i skove mindre end 5 ha.

omsætning eller præsteret (produktansvar). Dækning for

5 Som ejer eller bruger af heste jf. Hesteloven.

produktansvar kan tegnes som et tilvalg til denne forsikring.

6 Kaperkørsel*. Det fremgår af policen hvis forsikringen er udvidet

Se afsnit 64 om produktansvar.

med denne dækning. Udvidelsen omfatter ansvar for skade på
det befordrede ved kaperkørsel med persontransport i
hestevogn eller traktor. Det er en betingelse for dækning at
transporten foregår efter tilladelse og forskrift givet af
offentlige myndigheder i det omfang, myndighederne stiller
krav herom. Dækninger omfatter ikke skader, der er eller kunne
være omfattet af en lovpligtig motoransvarsforsikring.
7 Skade forvoldt af dyr.
Selvom forsikringstageren* ikke kan pålægges ansvar, dækkes
skade som forsikringstagerens* dyr forvolder på
produktbeholdninger uden for forsikringsstedet, og som tilhører
andre end de sikrede* på denne forsikring, samt udgifter til
afbrydelse af utilsigtet bedækning på dyr, som tilhører andre
end de sikrede*. Det er dog en betingelse, at afbrydelse af
drægtigheden finder sted inden 3 måneder fra skadens
indtræden.

Endvidere dækker forsikringen ikke:
9 Ansvar for forurening
Se dog afsnit 63.10 vedrørende ansvar ved forurening samt
afsnit 71 vedrørende ansvar ved forurening fra husdyrgødning.
10 Krav vedrørende miljøskader eller overhængende fare for
miljøskader, jf. lov nr. 4667 af 17. juni 2008 samt lov nr. 507 af 17.
juni 2008 med senere ændringer.
Se dog afsnit 73 vedrørende miljøskader

63.3
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er
en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.

63.4
Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de
tilfalder det offentlige eller private, herunder ”punitive damages”.
Ej heller dækkes godtgørelse for tort.
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63.5 Jord- og gravearbejde

skaden forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun regres, hvis

Uanset undtagelsesbestemmelsen i afsnit 63.2, nr. 5, dækker

uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed jf.

forsikringen sikredes* erstatningsansvar* for skade forårsaget ved

færdselslovens § 108, stk. 2.

udførelse af jord- og gravearbejde.
Undtaget er dog:

63.8 Lånt eller lejet materiel
63.8.1 Forsikringen dækker:
Uanset undtagelsesbestemmelsen i punkt 63.2, nr. 2, dækker

Nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet,

forsikringen sikredes* erstatningsansvar* for skade på:

nedrivnings- eller nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og

1

andre grundvandsreguleringer.

landbrugsarbejde, der i op til 31 dage lånes eller lejes, og i
uheldsøjeblikket benyttes i forsikringstagerens*

Det er en forudsætning for dækningen, at sikrede* kan
dokumentere, at der forinden ethvert sådant arbejdes
påbegyndelse:
1

kortmateriale og undersøgt hvor ledninger, kabler og kloakker er
anbragt, samt taget højde herfor i planlægningen og udførelsen
af arbejdet
3 er foretaget understøttelse og afstivning i overensstemmelse
med sædvaner og kutymer inden for den pågældende branche.
For dækningen gælder en selvrisiko på minum 9.600 kr. (2017) pr.
forsikringsbegivenhed. Er der i policen for Bedriftsansvar valgt en
anden selvrisiko, gælder det højeste beløb.

63.6 Kreaturer i varetægt
Uanset undtagelsesbestemmelsen i punkt 63.2, nr. 2 dækker
forsikringen sikredes* erstatningsansvar* for skade på kreaturer,
som i højest 3 måneder er i varetægt i forbindelse med bedækning.

63.7 Motoransvar
63.7.1 Forsikringen dækker:
Uanset bestemmelsen i afsnit 67, nr. 1 dækker forsikringen, indenfor
de forsikringssummer, som er nævnt i færdselsloven, sikredes*
erstatningsansvar* for skade forvoldt ved benyttelse af ikkeindregistrerede motorkøretøjer i sikredes* landbrugsdrift*.
63.7.2 Forsikringen dækker ikke
1

Ansvar for skade på førerens person.

2 Ansvar for skade på ting eller ejendom der tilhører føreren, den
faste bruger, den sikrede* eller virksomheder helt eller delvist
ejet af disse.
3 Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøjer, som
er eller skal være registreret eller godkendt i henhold til lov om
registrering af køretøjer.
63.7.3 Regres
Selskabet har regres mod enhver, der efter færdselslovens § 104 er
ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er
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landbrugsproduktion*.
2 lånt eller lejet materiel som anvendes til vedligeholdelse af egen
privatvej, tilhørende grønne arealer i og omkring privatvejen,
samt på ejendommens private areal.

er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves

2 hos myndigheder og ledningsejere er indhentet aktuelt

traktorer, maskiner og redskaber og andet materiel anvendt til

63.8.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Ansvar for skade på traktorer, maskiner og redskaber der tilhører
forsikringstageren*, dennes faste husstand* eller virksomhed
helt eller delvist ejet af disse.

2 Ansvar for skade på traktorer, landbrugsmaskiner og
landbrugsredskaber, såfremt der er tale om maskin- eller
driftsfællesskab.
3 Ansvar for skade på materiel, der anvendes til
entreprenørarbejde.
4 Ansvar for skade der skyldes forudbestående mangler, fejl eller
slitage på det lånte eller lejede.
5 Driftstab eller andet indirekte tab.

63.9 Hundeansvar
63.9.1 Forsikringen dækker:
1. Erstatningsansvar*, som ifølge hundeloven påhviler besidderen.
Besidderen er den faktiske ejer af hunden eller den, som enten
permanent eller midlertidigt tager sig af hunden.
2. Skade (person- og tingsskade), som hunden forvolder under
deltagelse i arrangementer, kurser (hunde-, hvalpe-,
lydighedstræning m.m.) eller hjemmeværnsregi, uanset om
skadelidte i hundelovens forstand har medvirket til skaden.
3. Hundens midlertidige ophold i udlandet i indtil 3 måneder i
forbindelse med ferie og deltagelse i udstillinger, parringer og
prøver.
63.9.2 Forsikringen dækker ikke:
Ansvar for skade på ting og dyr som tilhører de sikrede*, eller som
de sikrede* har til brug, opbevaring, benyttelse, behandling,
befordring, har sat sig i besiddelse af, eller af anden grund har i
deres varetægt. Den samme begrænsning i dækningen gælder for
tredje person, såfremt denne har fået hunde overladt.

63.10 Ansvar ved forurening
63.10.1 Forsikringen dækker:
1

Sikredes* erstatningsansvar* for forureningsskader tilføjet

5 Ansvar for skade der skyldes udslip af skadelige luftarter, røg,
sod eller støj.
6 Ansvar for skade fra anlæg til opbevaring af gødning,

personer eller ting, når skaden sker som led i

ensilagesaft, olieprodukter og kemikalier - hvis skaden skyldes

landbrugsproduktionen* eller fra den tilhørende beboelse, og

fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejl og mangler ved projekt og

som er indtruffet og konstateret mens landbrugsforsikringen er i
kraft
2 Forureningsskade dækkes fra det/de forsikringssteder – adresser
og matrikelnumre – som fremgår af policen

udførelse eller mangelfuld vedligeholdelse.
7 Udgifter der pålægges forsikringstageren* til forebyggelse af
forurening, der ikke er konstateret.
8 Ansvar for sprøjteskade på egen afgrøde.
9 Ansvar for forurening der er sket, inden forsikringen er trådt i

63.10.2 Betingelser
Det er en betingelse for dækning, at skaden ved forurening af eller

kraft.
10 Ansvar for skade der er dækket af anden forsikring eller

gennem luft, jord eller vand, opstår uventet, utilsigtet og ved et
pludseligt uheld, og den ikke er en følge af, at sikrede* med forsæt

garantitilsagn.
11 Ansvar for formuetab med mindre dette er en følge af en

eller grov uagtsomhed har overtrådt de til enhver tid gældende
offentlige forskrifter.
Ved pludseligt uheld forstås, at både skadens årsag og virkning skal
være øjeblikkelige og uventet. Den samlede hændelse (årsag og
virkning) skal altså være sket på et tidspunkt og ikke over et
tidsrum.
Kravet om pludselig uheld fraviges dog, hvis sikrede* ikke har

dækket person- eller tingsskade.
12 Ansvar for miljøskade, jf. Miljøskadeloven.
63.10.4 Erstatningsregler
1

Erstatning for forurening tilføjet person eller ting beregnes efter
dansk rets almindelige retningslinier.

2 Inden for forsikringssummen for forureningsskade dækkes

overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter i følgende

rimelige udgifter til opgravning, bortkørsel og destruktion af

tilfælde:

jord, der er forurenet som følge af en dækket forureningsskade

1

eller til afværgelse af en umiddelbar truende skade, der ville

Skade der skyldes husdyrgødning og ensilagesaft, der er
udbragt på landbrugsarealer, forudsat at krav til
opbevaringskapaciteten er opfyldt i henhold til

være omfattet af dækningen.
3 Retablering efter en dækket opgravning dækkes ligeledes inden
for forsikringssummen for forureningsskade.

husdyrgødningsbekendtgørelsen.
2 Skade der skyldes opstået skade på produktionsanlæg i
driftsbygning, hvis virkningen viser sig over et kort tidsrum højst i perioden mellem 2 daglige tilsyn.
3 Skade der er forårsaget af udbragt spildevandsslam på
landbrugsarealer, forudsat at bekendtgørelse om anvendelse af
slam, spildevand og kompost mv. til jordbrugsformål er opfyldt,
samt at den i bekendtgørelsen nævnte skriftlige aftale mellem
leverandøren og brugeren er indgået ifølge “Kontrakt om
levering af Kommunalt spildevandsslam”.
4 Skader ved udslip fra olietanke, der opfylder olietank
bekendtgørelsen.

63.10.5 Egen skade
Forsikringen dækker:
1

Efter en dækningsberettiget ansvarsskade dækkes tillige inden
for forsikringssummen for forureningsskade direkte skade på
egne bygninger, anlæg, tilbehør, ting og dyr, samt driftstab.

2 Forsikringen dækker ikke:
Skade på bygninger, anlæg, tilbehør, ting og dyr, samt driftstab,
som er uforsikret eller ikke er omfattet af den tegnede
forsikring.
3 Erstatningsregler:
Erstatning for skade på forsikrede bygninger, anlæg, tilbehør,

63.10.3 Forsikringen dækker ikke:

ting og dyr, samt driftstab beregnes efter reglerne i bygnings-

1

og løsøreforsikringen. Det samme gælder beregning for

Ansvar for skade, der udelukkende støttes på aftaler.

2 Ansvar for skade på ting og dyr, som én af de sikrede* ejer eller
har til brug, lån, leje, opbevaring, benyttelse, behandling, har

driftstabserstatning.

sat sig i besiddelse af, eller af anden grund har i deres varetægt.

64. Produktansvar

Se dog varetægt og ansvar for lånt og lejet materiel, afsnit 63.8.

Det fremgår af policen, hvis forsikringen er udvidet med denne

3 Ansvar for skade ved ethvert sygdomstilfælde der rammer dyr
eller personer.

dækning.

4 Ansvar for skade ved genetisk og/eller gensplejsede produkter.
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64.1 Forsikringen dækker

1

tab, udgifter eller omkostninger, forbundet med at hjemtage,

Forsikringen dækker sikredes* erstatningsansvar* for skade på

genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre,

person eller ting, forvoldt af sikredes* produkter eller ydelser, efter

bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn

at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af,
at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen eller punkt 63.1
anførte virksomhed og af produkter eller ydelser, som er angivet i
policen.

64.2 Undtagelser

til defekte produkter eller ydelser,
2 driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, jfr. dog
afsnit 66.3,
3 bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige
eller private, herunder ”punitive damages”.

Forsikringen dækker ikke ansvar for:

64.4 Ingrediens- og komponentdækning

1. skade på eller tab vedrørende selve produktet eller ydelsen,

Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på eller tab

2. skade eller tab, forårsaget af produkter eller ydelser, som

vedrørende ting, herunder bygninger,

benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag
enten til havari af luftfartøj eller til fremkaldelse af fare herfor,
3. skade eller tab, forårsaget af produkter eller ydelser, som
benyttes til ”offshore”-installationer, og som er medvirkende
årsag enten til havari af sådan installation eller til fremkaldelse
af fare herfor,
4. skade på eller tab vedrørende ting, tilhørende forsikringstager*,
5. skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede* har i varetægt
mv., som angivet i afsnit 63.2, nr. 2,
6. skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede* har påtaget sig

64.4.1

1

som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er
opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til
emballering af eller på anden måde forbundet med,

2 som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til
oparbejdelse af, eller foder for,
3 som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling,
bearbejdning eller anden form for behandling af.
64.4.2
Dækning ydes i de i punkt 64.4.1 nr. 1 - 3 nævnte tilfælde, hvad

at bearbejde eller behandle mv., som angivet i afsnit 63.2, nr. 3,

enten der foreligger en skade som angivet i punkt 64.1 eller et

hvad enten skaden eller tabet sker under hvervets udførelse eller

formuetab som angivet i punkt 64.3 under de i øvrigt i punkt 64.1

efter hvervets udførelse som følge af dette,

nævnte betingelser.

7. skade på eller tab vedrørenede ting, forårsaget ved den sikredes

Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab

udførelse af jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv., som

forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting – på grund af

angivet i afsnit 63.2, nr. 5.

sikredes produkt eller ydelser – må kasseres, repareres, er blevet

8. skade på eller tab vedrørende ting, forårsaget af sikredes brug
af sprængstoffer

dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd.
Dækning ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings
værdiforringelse, de yderligere fremstillings- eller

Endvidere dækker forsikringen ikke:
9. Ansvar for forurening
Se dog afsnit 63.10 vedrørende ansvar ved forurening samt
afsnit 71 vedrørende ansvar ved forurening fra husdyrgødning.
10. Krav vedrørende miljøskader eller overhængende fare for
miljøskader, jf. lov nr. 4667 af 17. juni 2008 samt lov nr. 507 af 17.
juni 2008 med senere ændringer.
Se dog afsnit 73 vedrørende miljøskader

64.3
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er
en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.
Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv om de er
en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade
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bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften.
Andre omkostninger og tab, herunder som følge af udsendelse af
personel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af
den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af
meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke.
I de tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt skade på
eller tab vedrørende ting som nævnt i punkt 64.4.1 nr. 1 og 2, sker
dækning med fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse
uden defekt.

64.5 Jord- og gravearbejde
Uanset undtagelsesbestemmelsen i punkt 64.2, nr. 7, dækker
forsikringen sikredes* erstatningsansvar* for skade forårsaget ved
udførelse af jord- og gravearbejde.

Undtaget er dog:
Nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet,

66. Aftaler om ansvar og erstatning
1. Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af et tilsagn fra
sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående

nedrivnings- eller nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og

ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler.

andre grundvandsreguleringer.

Findes tilsagnet i forsikringstagers* almindelige salgs- og
leveringsbetingelser, og har selskabet godkendt tilsagnet, er et i

Det er en forudsætning for dækningen, at sikrede* kan

dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet

dokumentere, at der forinden ethvert sådant arbejdes
påbegyndelse:
1

skade dog dækket.
2. Har forsikringstager* ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning,
dækker forsikringen ikke, i det omfang selskabets regresret

er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves

herved begrænses, medmindre

2 hos myndigheder og ledningsejere er indhentet aktuelt

-	fraskrivelsen findes i forsikringstagers* almindelige

kortmateriale og undersøgt hvor ledninger, kabler og kloakker er

indkøbsbetingelser, og selskabet har godkendt fraskrivelsen,

anbragt, samt taget højde herfor i planlægningen og udførelsen

- 	fraskrivelsen findes i de af forsikringstagers* leverandør

af arbejdet

anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og

3 er foretaget understøttelse og afstivning i overensstemmelse

anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er

med sædvaner og kutymer inden for den pågældende branche.
For dækningen gælder en selvrisiko på minimum 9.600 kr. (2017) pr.

sædvanligt i et forhold som det foreliggende.
3. Har forsikringstager* i sine almindelige salgs- og

forsikringsbegivenhed. Er der i policen for Bedriftsansvar valgt en

leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for formuetab,

anden selvrisiko, gælder det højeste beløb.

omfattet af afsnit 64.3 nr. 2, og har selskabet godkendt denne
fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af

65. Afværgelse af skade

afsnit 64.1 dækket person- eller tingskade, såfremt sikrede
uanset fraskrivelsen er ansvarlig herfor.

1. Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt
eller groft uagtsomt har undladt at afværge.
denne dækning, vil indtræde, dækker forsikringen de udgifter og

67. Afgrænsning overfor andre
ansvarsforsikringer

tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens

Forsikringen dækker ikke ansvar for:

2. Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade, omfattet af

afværgelse nødvendige foranstaltninger. Dette gælder, hvad
enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af

1

Skade, forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj.

en trediemand, over for hvem sikrede er ansvarlig, dog højst

Se dog punkt 63.7 vedrørende motoransvar.

med 250.000 kr. pr. forsikringsår*, inden for policens maksimale

Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant

forsikringssum.

køretøj, dækker nærværende forsikring på disse

3. For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en skade,
der er omfattet af produktansvarsdækningen, dækker
forsikringen dog ikke udgifter eller tab, forbundet med

forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af
motorkøretøjsforsikringen, når køretøjet er i brug som
arbejdsredskab.

foretagelse af foranstaltninger, som nævnt i afsnit 64.3 nr. 1,

2 Skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj.

selv om de foretages med henblik på afværgelse af fare.

3 Skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant

Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en
undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller
om der foreligger fare, som anført i afsnit 65.2, eller som er en

ansvar dækkes af jagtforsikringen.
4 Nuklear skade, som defineret i § 1 i lov om Erstatning for
atomskader (nukleare skader).

følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan
anvendes.
4. Selvrisiko ved fareafværgelse
Sikrede bærer en selvrisiko på 10 %, minimum 5.000 kr. af disse
udgifter.
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68. Forsæt, grov uagtsomhed m.v.
68.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, forvoldt af sikrede* med

skriftlig henvendelse med krav om erstatning, som anført i afsnit
68.2, nr. 1), og anmelder dette til selskabet senest 2 år efter
forsikringens ophør.

forsæt eller under selvforskyldt beruselse.

69.4

68.2

Forsikringen dækker ikke skade eller tab, konstateret før den i

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, såfremt:
1

skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse
med ledelsen af virksomheden,

2 forsikringstager* eller den, hvem det på dennes vegne påhviler

policen herom angivne dato.

70. Maksimumdækning for serieskader
70.1
Erstatningskrav, som efter afsnit 69 i policebetingelserne er rejst

at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov

mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme

uagtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt eller

ansvarspådragende forhold, betragtes som én

ydelse var defekt eller har hidført en sådan med forsæt,

forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).

3 skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet
urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende
produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning.

69. Forsikringstid
69.1
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i

70.2
Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første
krav i serien rejses, som anført i afsnit 69 i policebetingelserne. Er
første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller
efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under
denne police.

forsikringstiden.

70.3

69.2

I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der er

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende
tidspunkter:
1

policebetingelserne, dækker policen ikke disse skader eller tab.

henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om

71. Ansvar ved forurening fra
husdyrgødning

erstatning

Det fremgår af policen, hvis forsikringen er udvidet med denne

Det tidspunkt, hvor sikrede* modtager første skriftlige

2 Det tidspunkt, hvor forskringstageren eller den, hvem det på
dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første

dækning.

viden om

71.1 Forsikringen dækker

1.	at der er indtrådt en skade eller et tab, eller

Sikredes* erstatningsansvar* for forureningsskade fra

2.	at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade

husdyrgødning tilføjet personer og ting som følge af udslip

eller et tab
som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller
undladelser, produkter eller ydelser

69.3
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede* i forsikringtiden*, men
som anmeldes til selskabet mere end 3 måneder efter forsikringens
ophør, dækkes ikke
Selv om et erstatningskrav, som i helhold til afsnit 68.2, nr. 2) er
rejst mod sikrede* i forsikringstiden*, er anmeldt til selskabet senest
3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede
ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en
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konstateret før den i policen angivne dato, som anført i afsnit 69.4 i

(udstrømning og udsivning) fra stationære gyllebeholdere, og som
er indtruffet og konstateret mens landbrugsforsikringen er i kraft.

71.2 Betingelser
Det er en betingelse for dækning at:
1

Skaden er opstået uventet og utilsigtet.

2 Beholderen opfylder de til enhver tid gældende krav fra
myndighederne, herunder at beholderen kontrolleres mindst
hvert 10 år.

3 Påbud* givet i forbindelse med kontrol af beholder, er

2 Udgifter til retablering af det i punkt 71.5.1.1 nævnte.
Omkostninger til retablering af beplantning erstattes alene med

gennemført inden for den tidsfrist der er aftalt.
4 Påbud* om ændringer af konstaterede seriefejl er gennemført

et beløb svarende til prisen for nyplantning. Ved skade på buske
og træer erstattes højest med prisen for nyplantning af 4 år

indenfor den fastsatte tidsfrist.

gamle planter. Erstatning for retablering bortfalder, hvis

71.3 Forsikringen dækker ikke
1

retablering ikke finder sted senest 2 år efter afslutning af

Ansvar for skade, der udelukkende støttes på aftaler.

oprensning af grunden.

2 Ansvar for personskade lidt af forsikringstageren* eller personer
i forsikringstagerens* tjeneste.

71.5.2 Egen jord - betingelser:

3 Ansvar for skade som følge af synlig udsivning.

Dækningen er betinget af at offentlige myndigheder i kraft af

4 Ansvar for skade som følge af udslip fra beholder, der ikke er

gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning* m.v.,

vedligeholdt. Ved vedligeholdelse forstås bl.a. synlige skader af

og at denne er nødvenddiggjort som følge af udslip fra stationær

konstruktionsmæssig betydning, som ikke er udbedret.

beholder. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af

5 Ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af
forsikringen dækket person- eller tingskade.
6 Ansvar for forurening forvoldt af sikrede* med fortsæt eller grov
uagtsomhed.
7 Videregående følger af forureningen, som skyldes, at sikrede*

71.5.3 Egen jord – erstatningsregler:
Forsikringen dækker de i afsnit 71.5.1.1 nævnte udgifter med højst
10.000 kr. pr. m3 jord/vand.
71.5.4 Egen bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr samt driftstab -

skaden.

forsikringen dækker:

med omrøring.
9 Udgifter der pålægges forsikringstageren* til forebyggelse af
forurening, der ikke er konstateret.
10 Ansvar for skade der er dækket af anden forsikring eller
garantitilsagn.
11 Ansvar for forurening, der er sket inden forsikringen er trådt i
kraft.
12 Ansvar for miljøskade, jf. Miljøskadeloven.

71.4 Ansvar - erstatningsregler

Ved en dækningsberettiget forureningsskade dækkes tillige inden
for forsikringssummen for forureningsskade, direkte skade på egne
bygninger, anlæg, tilbehør, ting og dyr, samt driftstab.
71.5.5 Egen bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr samt driftstab erstatningsregler:
Erstatning for skade på forsikrede bygninger, anlæg, tilbehør, ting
og dyr, samt driftstab beregnes efter reglerne i bygnings- og
løsøreforsikringen. Det samme gælder beregning af
driftstabserstatning.
71.5.6 Egen skade på jord, bygninger, anlæg, tilbehør, ting og dyr,
samt driftstab.

Forsikringen erstatter omkostninger, hvis dette er aftalt med

Forsikringen dækker ikke:

selskabet, til konstatering af, om der er indtrådt en

1

Skade på bygninger, anlæg, tilbehør, ting og dyr, samt driftstab,

dækningsberettiget skade, dog kun såfremt det konstateres, at

som er uforsikret eller ikke er omfattet af den tegnede

en sådan skade er indtrådt.

forsikring.

2 Erstatning for forureningsskade tilføjet personer eller ting
beregnes efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
3 Inden for forsikringssummen for forureningsskader dækkes
rimelige udgifter til opgravning, bortkørsel og destruktion af
jord, der er forurenet som følge af en dækket forureningsskade,
eller for afværgelse af en umiddelbart truende skade, der ville
være omfattet af forsikringen.

71.5 Egen skade
71.5.1 Egen jord - forsikringen dækker:
1

forsikringsbegivenheden, erstattes ikke.

med fortsæt eller grov uagtsomhed har undladt at begrænse
8 Ansvar for skade der skyldes skadelige luftarter i forbindelse

1

myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden

Udgifter til oprydning*, oprensning, opgravning, deponering,
fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoierer
og lignende ejet af forsikringstageren* og beroende på
forsikringsstedet.

2 Skade som følge af synlig udsivning.
3 Skade som følge af udslip fra beholder, der ikke er vedligeholdt.
Ved vedligeholdelse forstås bl.a. synlige skader af
konstruktionsmæssig betydning, som ikke er udbedret.
4 Forurening forvoldt af sikrede* med forsæt eller grov
uagtsomhed.
5 Videregående følger af forureningen, som skyldes, at sikrede*
med forsæt eller ved grov uagtsomhed har undladt at
begrænse skaden.
6 Skade der skyldes skadelige luftarter i forbindelse med
omrøring.
7 Udgifter der pålægges forsikringstageren* til forebyggelse af
forurening, der ikke er konstateret.
8 Skade der er dækket af anden forsikring eller garantitilsagn.
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9 Miljøskade eller undersøgelsespåbud til afgørelse om der

2 Rimelige og nødvendige udgifter til opfyldelse af et
undersøgelsespåbud på forsikringsstedet eller på tredjemands

foreligger en miljøskade jf. Miljøskadeloven.
10 Forurening, der er sket inden forsikringen er trådt i kraft.

72. Påbud* ved forurening

jord, dog kun såfremt der efterfølgende meddeles et påbud* i
anledning af forureningsskade.
3 Udgifter (rimelige og nødvendige) til oprydning*, oprensning,
opgravning, deponering, fjernelse, destruktion samt retablering

Det fremgår af policen, hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.

af jord.
4 Omkostninger til retablering af beplantning erstattes alene med

72.1 Forsikringen dækker

et beløb svarende til prisen for nyplantning. Ved skade på buske

Jordforurening som følge af landbrugsproduktionen* eller fra den

og træer erstattes højst med prisen for nyplantning af 4 år gamle

tilhørende beboelse på det/de forsikringssteder, adresser og

planter. Erstatning for retablering bortfalder, hvis retablering ikke

matrikelnumre, som fremgår af policen, når forsikringstageren*
meddeles påbud* eller modtager forvarsling af et påbud* efter Lov

finder sted senest 2 år efter afslutning af oprensning af grunden.
5 Eget dokumenteret driftstab, når dette er en følge af en dækket
skade på påbudsforsikringen såfremt egen driftstabsforsikring

om forurenet jord, mens landbrugsforsikringen er i kraft.

er tegnet.
Forureningen skal være sket i forsikringstiden*.

6 Tredjemands formuetab, når tabet skyldes en af forsikringen
dækket jordforurening. Tredjemands driftstab dækkes

72.2 Forsikringen dækker ikke
1

Tab som følge af nedgang i værdi af eller indskrænkninger i
rådighed over fast ejendom eller løsøre – se dog punkt 72.3.6.

2 Udgifter til udskiftning, ændring og reparation af rør, tanke,
udstyr eller anden kilde, hvorfra forureningen hidrører.
3 Udgifter til tinglysning af påbud* om oprensning eller
afhjælpning af forureningen.
4 Bøder – hvad enten de tilfalder det offentlige eller private.
5 Afgifter til det offentlige som følge af forurening.
6 Forurening forvoldt af forsikringstager* med forsæt eller grov
uagtsomhed samt videregående følger af forureningen, som
skyldes, at forsikringstager* med forsæt eller grov uagtsomhed
har undladt at begrænse forureningen.
7 Forurening som følge af handling eller undladelse hvorved
offentligretlige regler til beskyttelse af miljøet overtrædes,
såfremt handlingen eller undladelsen er udført af
forsikringstageren selv eller sker efter dennes ordre eller
godkendelse, og overtrædelsen kan karakteriseres som forsætlig
eller groft uagtsom.
8 Forurening som følge af uforsvarlig vedligeholdelse af eller tilsyn
med installationer hvis væsentligste formål er at forebygge,
hindre eller begrænse forurening fra forsikringstagerens*
landbrugsproduktion*.
9 Forurening som følge af den almindelige drift af landbruget,
eller som er godkendt eller tolereret af myndighederne.
10 Miljøskade eller undersøgelsespåbud til afgørelse om der
foreligger en miljøskade jf. Miljøskadeloven.

72.3 Erstatningsregler – forsikringen erstatter
1

Påbud* om på egen og tredjemands jord at fjerne en
jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand eller
foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger.

40

maksimalt i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor tabet indtræder.

73. Miljøskadedækning
Det fremgår af policen, hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.

73.1 Forsikringen dækker
Miljøskade som følge af de i punkt 63.1 nævnte aktiviteter, såfremt
dækning herfor er valgt, når forsikringstageren meddeles påbud
efter Miljøskadeloven, mens landbrugsforsikringen er i kraft.
Miljøskaden eller den overhængende fare for miljøskade skal være
opstået i forsikringstiden*.

73.2 Forsikringen dækker ikke
Se betingelsernes pkt. 63.2, punkt 1-10
Derudover dækker forsikringen ikke:
1

Ethvert sygdomstilfælde, der rammer personer eller dyr.

2 Erstatningsansvar, der udelukkende støttes på aftaler.
3 Erstatningsansvar for formuetab.

73.3 Erstatningsregler
Forsikringen dækker påbud om undersøgelser, forebyggende og
afhjælpende foranstaltninger samt udgifter til myndighedens
sagsbehandling. Undersøgelsespåbud til afgørelse af, om der
foreligger en miljøskade dækkes kun efter aftale med selskabet.
Ved erstatningskrav dækkes efter dansk rets almindelige
erstatningsregler. Formuetab dækkes kun, hvis tabet er en følge af
en dækningsberettiget skade.
Krav indfries i den rækkefølge, hvor de forfalder til betaling.

73.4 Sikredes pligter

14 Tvister angående bøder. Dog dækkes tvister angående bøder

Se betingelsernes pkt. 11.3.

relateret til den til enhver tid gældende persondataforordning

74. Retshjælp – Erhverv
Det fremgår af policen, hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.

74.1 Forsikringen dækker
74.1.1 Forsikringen dækker civilretlige tvister:
1

Som opstår i forbindelse med sikredes* udøvelse af egen
landbrugsdrift*, og som med rimelighed kan danne grundlag for
et civilretligt søgsmål efter retsplejelovens regler om civile sager.

74.3
For udlejningsrethjælp gælder særligt, at følgende forhold ikke
dækkes:
1

miljømæssige årsager medfører opdeling af produktionen.
2 Tvister om udlejning af boliger pga. konjunkturbestemte forhold
(begrænsede salgsmuligheder).
3 Tvister hvor et eksisterende lejemål overtages i forbindelse med
overtagelse af en eller flere ejendomme.

2 Vedrørende udlejning på landbrugspligtige ejendomme, hvor
landbrugsloven bevirker, at sikrede* ejer mere end en bolig
(udlejningsretshjælp).
3 Der opstår mellem køber og sælger om mangler vedrørende det
eller de købte eller solgte husdyr, såfremt det indkøbte indgår
erhvervsmæssigt i landbrugsbedriften
(husdyrvoldgiftsretshjælp).

74.4 Hvilke omkostninger er dækket
74.4.1 Forsikringen dækker følgende omkostninger i forbindelse
med en dækningsberettiget tvist:
1

Udgifter til almindelig advokatrådgivning eller
klagenævnsbehandling. Kan tvisten behandles ved et
klagenævn, er sikrede forpligtet til først at benytte denne
mulighed.

pkt. 74.9.
under rets- eller voldgiftssag, eller skriftligt er godkendt af
selskabet.
3 Udgifter til syn og skøn som under en retssag er udmeldt af
retten.
4 Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32 når
udmeldelsen på forhånd skriftligt er godkendt af selskabet, eller

2 Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål.

når resultatet af syn- og skønsrapporten giver sikrede* rimelig

3 Tvister med offentlige myndigheder såfremt den øverste
administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes
af de almindelige domstole.

grund til at fortsætte sagen.
5 Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer såfremt
indhentelsen af disse på forhånd skriftligt er godkendt af

4 Injuriesager hvor sikrede* er sagsøger eller er sagsøgt,
medmindre sikrede* frifindes for samtlige påstande.
5 Straffesager bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål

selskabet.
6 Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter
retsplejelovens kapitel 27, såfremt retsmæglingen og de

der afgøres i forbindelse med straffesagen.

skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er

6 Tvister der opstår efter, at sikrede* er trådt i likvidation, er gået
konkurs eller er taget under skiftebehandling.
7 Tvister vedrørende løn- og ansættelsesforhold med de ansatte

godkendt af selskabet.
7 Sagsomkostninger ved gruppesøgsmål efter
tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til

samt tvister om boliger, der er stillet til rådighed for andre efter

grupperepræsentanten som af retten pålægges de tilmeldte i

en aftægtsaftale eller i medfør af en aftale om ansættelse i
bedriften.
8 Tvister om samejeforhold.

gruppesøgsmålet.
8 Andre sagsomkostninger såfremt disse på forhånd skriftligt er
godkendt af selskabet. Salæret beregnes i overensstemmelse

9 Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv.

med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager,

10 Tvister der opstår i forbindelse med udlejnings- eller

som følges af domstolene.

forpagtningsaftaler, hvis sikrede* dermed ikke udøver
landbrugsproduktion* på ejendommen.
11 Tvister om skelsætning.
12 Tvister i forbindelse med landbrugsbeslægtet virksomhed.
13 Inkassosager mod sikrede* for så vidt fordringens rigtighed og
størrelse er utvivlsom.

Sikredes* egne sagsomkostninger. For småsager gælder

2 Omkostninger til modpart såfremt disse er pålagt sikrede*

74.2 Forsikringen dækker ikke
1

Tvister om udlejning hvor bygningskrævende husdyrhold af

74.5 Hvilke omkostninger er ikke dækket
74.5.1 Forsikringen dækker ikke:
1

Omkostninger som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks.
fordi sikrede* ikke skønnes at have rimelig grund til at føre
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sagen, eller fordi omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til
sagens genstand.
2 Sikredes* egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste.
3 Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest,
fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, medmindre
omkostningerne skriftligt er aftalt med selskabet.
74.5.2 Forsømmer sikrede* eller den af sikrede* valgte advokat at
foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse såsom at
give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller

sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentlig
samme faktiske kendsgerninger.
7. Sikrede* skal give retten alle nødvendige oplysninger for, at
retten kan tage stilling til omkostningsspørgsmålet.
8. Ved forlig – uanset om disse indgås indeneller udenretligt – skal
omkostningsspørgsmålet begæres påkendt af retten eller
forelægges selskabet, inden bindende aftale indgås.
9. Ved voldgift forudsætter selskabet, at omkostningerne fordeles i
overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel 30.
10. Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme

foretage handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker

selskabet til gode. Sikrede* eller dennes advokat skal søge

sagens gennemførelse, hæfter selskabet kun i det omfang, hvori

tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne

det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på

omkostninger uerholdelige, dækker selskabet disse

sagens omkostninger.

omkostninger med fradrag af selvrisiko, og indtræder i sikredes*

74.6 Erstatningens betaling mv.
1. Acontoerstatning betales, når udgifterne er afholdt.
Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selvom dommen
bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte
omkostninger indkrævet hos modparten.
2. Alle erstatningsudbetalinger er ekskl. moms i det omfang,
denne kan modregnes i sikredes* momsregnskab.
3. Fører flere sikrede* – i samme eller flere selskaber – sager, som
har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens
kapitel 23 om kumulation, gælder bestemmelserne om
maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de
sikrede*, se dog pkt. 5 og 6. For sikrede* deltagere i

ret.
11. Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte
omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske
forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene
side hovedstol og renter på den anden side tilkendte
omkostninger.

74.7 Forsikringsperioden*
Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor
søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter policens
ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er
opstået inden forsikringens ophør.

gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, gælder

74.8 Valg af advokat

samme regler som for kumulerede sager.

74.8.1 Dækningen er betinget af, at sikrede* har søgt bistand hos

4. Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede

en advokat, der har erklæret at ville påtage sig sagen, jf. dog afsnit

sikrede* parter, fordeles omkostningerne på alle retligt

8.9. Sikrede* vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Det

interesserede, se i øvrigt pkt. 74.6.5.

danske Advokatsamfund.

5. Er antallet af sikrede* i de i stk. 74.6.3 og 74.6.4 nævnte tilfælde

74.8.2 Når selskabet har givet tilsagn om retshjælpsdækning, skal

mere end 5, begrænses den samlede erstatning til et beløb

advokaten afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende mod sikrede*.

svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5.

Dette gælder dog ikke:

Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte

1. Selvrisiko, moms og evt. beløb ud over forsikringens dækning.

procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste

2. Udgifter aftalt med sikrede* inden eller senest samtidig med

selvrisiko- eller minimumselvrisikobeløb ganget med 5. Hvis

beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften falder uden

sagen appelleres, gælder den i første punktum fastsatte

for forsikringsdækningen.

maksimumdækning for den samlede behandling.
Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag

74.8.3 Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke

af selvrisiko, herunder minimumselvrisiko, for hver instans.

ydes dækning.

Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede jf. stk.

74.8.4 Advokaten har direkte krav mod selskabet på

74.6.4. Erstatning henholdsvis selvrisiko fordeles ligeligt blandt

forsikringsydelsen eksklusiv moms og kan ikke med bindende

de sikrede*. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes

virkning for selskabet indgå aftale om salær med sikrede*.

udenretligt.
6. En tvist, hvor flere sikrede står på samme side, betragtes som én
forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem
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74.9 Særlige regler for småsager
74.9.1 For sager med en sagsgenstand under kr. 50.000, samt ved
anerkendelsessøgsmål, jf. retsplejeloven kapitel 39

(småsagsproces), er det ikke en betingelse for dækning at sikrede*

75.1 Forsikringen dækker

har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen, jf.

1. Direkte følger af ulykkestilfælde overgået gæster på de

afsnit 74.8. For disse sager er Privat retshjælps betingelserne
gældende.

74.10 Anmeldelse til selskabet

forsikringssteder, som er nævnt i policen
2. Ved offentlige arrangementer dækker forsikringen alle gæster
uanset antal.

74.10.1 Anmeldelse skal ske snarest og anmeldelsen skal så vidt

75.2 Forsikringen dækker ikke

muligt indeholde:

1. Personer, som er tilmeldt folkeregisteret på forsikringsstedet

1

Angivelse af modparten.

2 Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand).
3 Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender hvorpå
påstanden støttes.
Selskabet kan endvidere, når det skønnes nødvendigt af hensyn
til sagens oplysning, forlange dokumenter og andre
bevisligheder forelagt. Endelig vil selskabet kunne forlange en
juridisk begrundelse for påstanden.
4 Oplysning om hvilke processkridt af udgiftskrævende art der
planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.
5 Advokatens erklæring om at han med hensyn til salærkrav mv.
vil holde sig til selskabet.
6 I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, indgiver
grupperepræsentantens advokat desuden en liste med
oplysning om navn og retshjælpsforsikring for hver af de enkelte
gruppemedlemmer i gruppesøgsmålet.

2. Børn som er i dagpleje, børn i pleje og børn i aflastning på
forsikringsstedet
3. Personer som er medejer af bedriften
4. Skader omfattet af lov om arbejdsskadesikring, uanset om
arbejdsskadeforsikring er tegnet eller ej
5. Skade sket under transport mellem adresserne, medmindre
transporten er et led i et offentligt arrangement.
6. Kunder* og kursister*

75.3 Generelle bestemmelser
1. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse der
forårsager personskade.
2. For dækningen gælder i øvrigt de betingelser, som er fastsat i
Ferierejseforsikringens afsnit om Ulykke.
3. Forsikringssummen for denne udvidelse udgør maksimalt
576.500 kr. (2017) pr. skadelidte ved død og ved varigt mén
4. Er skadelidte under 18 år er dækningssummen ved død

Anmeldelse indgives af advokaten, der under sagens gang giver
selskabet underretning om processkridt af væsentlig
omkostningsmæssig betydning.

begrænset til 5 % af den gældende dækningssum
5. Er skadelidte over 75 år nedsættes de gældende
forsikringssummer til 50 %.

74.11 Generelle bestemmelser
Retshjælpsforsikringen følger forsikringsbetingelsernes
Fællesbetingelser og policen i det omfang, de kan finde anvendelse
og ikke er særlig fraveget i forsikringsbetingelser for
Retshjælpsdækning.
Eventuelle klausuler i policen om retshjælpsdækningen gælder forud
for forsikringsbetingelser for retshjælpsdækning.
Er omkostningerne i forbindelse med en tvist om erstatningskrav
mod sikrede dækket af en ansvarsforsikring, dækkes disse
omkostninger ikke af retshjælpsforsikringen, men er omfattet af
ansvarsforsikringen i det omfang, det følger af denne polices
bestemmelser.

75. Gæster på gården
Det fremgår af policen, hvis forsikringen er udvidet med denne
dækning.
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Risikobetingelser for indbo
(afsnit 76-93)

76. Sikrede*
76.1
Sikrede* på indbo og hundeansvar samt på den private
retshjælpsforsikring er forsikringstageren* samt
forsikringstagerens* husstand* – dvs. familiemedlemmer, der bor
hos forsikringstageren* og de personer, der i et papirløst parforhold
lever sammen med forsikringstageren* eller dennes hjemmeboende
børn*, plejebørn. Delebørn* uden folkeregisteradresse på
forsikringstagers helårsbolig, er sikret, når de bor eller opholder sig
hos forsikringstager eller anden person fra husstanden, og har
folkeregisteradresse hos sin anden forælder. For at være omfattet
af forsikringen skal husstandens* medlemmer være tilmeldt
folkeregisteret på forsikringsstedet. Logerende er ikke omfattet af
forsikringen.
Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med et
fast parforhold.
Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte
forhold, er den pågældende dækket, indtil anden forsikring er

3 I et af selskabet godkendt opbevaringsmagasin, flyttevogn eller
container. Under opbevaring dækkes penge mv. og særlige
private værdigenstande ikke.
4 I fritidshus når genstandene er medbragt fra helårsbolig til
fritidshus, så længe en sikret bor der. Weekend-ophold alene
bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem
weekendopholdene. I perioden 1. juni til 31. august dækkes dog i
fritidshuset, selv om det ikke er beboet.
Almindeligt privat indbo uden for ovennævnte periode, som
midlertidigt er medbragt, dækkes selv om fritidshuset ikke er
beboet af en sikret. Genstandene skal dog befinde sig i
fritidshuset.
5 I campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj når
genstandene er medbragt fra helårsbolig, så længe en sikret
person opholder sig eller overnatter der.
6 Forsikrede genstande der i øvrigt i Danmark jf. punkt 77.1
midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet. Som
midlertidigt uden for forsikringsstedet anses:
• Genstande der er bestemt til genanbringelse på
forsikringsstedet.

tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen.

• Genstande der er erhvervet med henblik på anbringelse på

76.2

• Genstande der med salg for øje befinder sig uden for

forsikringsstedet.
forsikringsstedet.

Omfattet er tillige forsikringstagerens* eller husstandens* ugifte
børn* under 21 år, der ikke bor hjemme, men kun hvis de bor alene

Har ovennævnte genstande, befundet sig uden for

og ikke har egne børn* boende hos sig.

forsikringsstedet i mere end 12 måneder, betragtes de som

76.3

værende permanent uden for forsikringsstedet og er ikke
omfattet af forsikringen.

Tillige er ejendele, tilhørende medhjælpere, omfattet af

7 I udlandet på udlandsrejse. Se afsnit 81 Dækning under rejse.

forsikringens indboforsikring på policens forsikringssteder. Det er en

8 På gravsted, som sikrede* har erhvervet sig brugsretten til

forudsætning for dækning, at der er tale om kontraktansættelse
iht. ”Loven om visse arbejdsforhold i landbruget” kapitel 3 §4-6,
med ret til logi, som en del af ansættelsesforholdet.

77. Hvor dækker forsikringen

dækkes gravsten.

77.2
Ansvars- og retshjælpsdækningen dækker i Danmark.
I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækkes i indtil 3

77.1

måneder fra afrejsedato.

Med de begrænsninger der følger af de enkelte bestemmelser
dækker indboforsikringen i Danmark (dog ikke Færøerne og

78. Hvilke genstande er dækket

Grønland), når genstandene befinder sig:

Forsikringen dækker - med de i afsnit 78-81 nævnte begrænsninger
- nedennævnte genstande, såfremt disse tilhører en sikret, eller

1

I og ved sikredes* helårsbolig (forsikringsstedet). Ved flytning

denne bærer risikoen for dem. Vedrørende dækning af ansvar for

dækkes – i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag

skade på lånte eller lejede genstande (eller dyr) henvises til

vedrørende den nye helårsbolig - i såvel den gamle som i den

privatansvarsbetingelsernes afsnit 84.

nye helårsbolig. Om skade ved færdselsuheld under selve
flytningen – se afsnit 79.6 Færdselsuheld og havari. Husk ved

78.1 Almindelig privat indbo

flytning at give besked om ny helårsbolig jf. reglerne om

Ved “Almindeligt privat indbo” anses private ejendele, herunder alt,

Flytning og risikoændring.

hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke

2 I kundeboks i bank eller sparekasse.

44

særskilt er nævnt i afsnit 78.2 - 78.8 eller er undtaget efter afsnit

Genstande, hvori de med *-mærkede ting indgår som en væsentlig

78.9.

bestanddel, behandles under dette afsnit, uanset om genstanden

78.2 Særligt privat indbo
Som “særligt privat indbo” anses:
1

samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande.
Dækningen er begrænset til maksimalt 15 % af forsikringssummen
pr. forsikringsbegivenhed.

Antikviteter (Antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på,
at de er af guld, sølv eller platin, behandles dog som særlige
private værdigenstande, jf. nærmere under afsnit 78.4)

2 Bånd-, plade-, DVD-, CD- og MP3- afspillere og lignende samt
tilhørende medier
3 Fotokopieringsmaskiner, fotoudstyr og film

78.5 Almindelige husdyr, der ikke anvendes
erhvervsmæssigt.
Dækningen er begrænset til maksimalt 2 % af forsikringssummen
pr. forsikringsbegivenhed.

4 Kikkerter og ure

78.6

5 Kunstværker og malerier

Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for

6 Mobiltelefoner med tilbehør

cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo.

7 Musikinstrumenter
8 Pelse og pelsværk
9 Private computere med tilbehør, herunder spillekonsoller og
multimediecentre
10 Radioamatørudstyr og walkie-talkies
11 Radio-, video-, DVD- og tv-apparater samt harddiskoptagere
med tilbehør, forstærkere og højttaleranlæg
12 Skind og Skindtøj
13 Vin og spiritus
14 Våben og ammunition
15 Ægte tæpper
16 GPS.

78.3 Penge
Som “penge m.m.” anses:
1

Penge

2 Pengerepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og
ubrugte frimærker
3 Møntkort.
Dækningen er begrænset til maksimalt 23.500 kr. (2017) pr.
forsikringsbegivenhed.

78.4 Særlige private værdigenstande
Som “særlige private værdigenstande” anses:
1

Frimærkesamlinger

2 Ting af guld, platin eller sølv*
3 Møntsamlinger
4 Perler*
5 Smykker
6 Ædelstene.*

For øvrige cykler henvises til særskilte forsikringsbetingelser for
cykeldækning såfremt denne dækning ikke er fravalgt.

78.7
Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som sikrede* ejer, og som
sikrede* som lønmodtager benytter i sit erhverv.
Dækningen er begrænset til maksimalt 4 % af forsikringssummen
pr. forsikringsbegivenhed.

78.8
Gravsten, beliggende på gravsted, som sikrede* har erhvervet sig
brugsretten til. Dækningen er begrænset til 10.000 kr. pr. år og
indeksreguleres ikke.

78.9 Forsikringen omfatter ikke
1. Motordrevne køretøjer, jf. færdselsloven, haveredskaber over 20
hk., campingvogne, luftog søfartøjer af enhver art, herunder
windsurfere. Dele og tilbehør til ovennævnte genstande dækkes
heller ikke. Ved motordrevne køretøjer forstås f.eks. biler,
motorcykler, herunder ATV*, knallerter og traktorer.
2. Småbåde indtil 5,5 meters længde (18 ft), herunder kanoer og
kajakker, inklusiv tilbehør hertil, er dog omfattet af forsikringen
med indtil 23.500 kr. (2017) pr. forsikringsbegivenhed.
Påhængsmotorer over 5 hk er ikke dækket af forsikringen.
Windsurfere betragtes ikke som både og er derfor kun
medforsikret, såfremt der tegnes særlig tilvalgsdækning.
3. Modelfly, helikoptere og droner under 7 kg inkl. tilbehør er dog
omfattet af forsikringen med indtil 23.500 kr. (2017) og
betragtes som almindelig privat indbo. Tilbehør som kan falde
ind under oplistningen under særlig privat indbo, hører dog til i
denne gruppe.
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79. Hvilke skader er dækket

5 Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand,
medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har

79.1 Brand*, lynnedslag* og eksplosion* mv.

indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud (se punkt

79.1.1 Forsikringen dækker
Skade på forsikrede genstande som følge af:
1

Brand*

2 Lynnedslag*, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i
den bygning, hvori det forsikrede befinder sig
3 Eksplosion*
4 Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til
rum- opvarmning, elektriske apparater samt glemte gryder og
pander
5 Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra
6 Brand*, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i

79.3.1.2).
6 Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder.

79.3 Storm* og visse nedbørsskader
79.3.1 Forsikringen dækker
Skade på forsikrede genstande som følge af:
1

voldsomt sky-* eller tøbrud*.
3 Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af
en stormskade* eller en anden pludseligt virkende skade på

fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden

bygningen* eller afdækningsmateriale på denne, såfremt

skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes

afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort.

enhver beskadigelse af tøjet. Vask eller tørring ved for høje
temperaturer er ikke dækket.
Såfremt der foreligger dokumentation for apparatsvigt i form af
reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler, vil
enhver beskadigelse af tøj dog være dækket, såfremt maskinen
er under 9 år gammel

79.3.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller,
medmindre skaden er forårsaget af en løssluppen,
flammedannende ild (brand*), eller der er tale om et
skadetilfælde omfattet af afsnit 79.1.1.6.

2 Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme,
medmindre tilfældet er omfattet af afsnit 79.1.1.6.

79.2
Udstrømning og udsivning af væsker (typisk vandskade)
79.2.1 Forsikringen dækker
Skade på forsikrede genstande som følge af, at vand, olie,
kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra
installationer, vandsenge eller akvarier samt andre beholdere med
et rumindhold på 20 liter eller derover.
Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller
beholdere.
79.2.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Skade som følge af frostsprængning af rør og installationer i
utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes
tilfældigt svigt i varmeforsyningen.

2 Frostsprængning af rør i loft, skunk eller kryberum, der skyldes
mangelfuld isolering.
3 Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller
andre beholdere.
4 Tabet af selve den udflydende væske.
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Skade, der skyldes, at sikrede* har forsømt at rense afløb.

2 Skade, der skyldes underdimensionerede afløb.
3 Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller
vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart
forudgående voldsomt sky-* eller tøbrud*.

79.1.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Storm*.

2 Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af

79.4 Vandskade på lejeres forsikrede genstande
79.4.1 Ud over de i punkt 79.2 og 79.3 nævnte vand- og
nedbørsskader dækkes skade på lejeres forsikrede genstande som
følge af,
79.4.1.1 at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i
bygningen,
79.4.1.2 at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for
lokaler, der er omfattet af sikredes lejemål.
79.4.2 Forsikringen dækker ikke
79.4.2.1 Hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven
eller lejeaftalen.
79.4.2.2 I tilfælde hvor lejeren har pligt til at udbedre den
bygningsskade, der er årsag til vandskaden.
79.4.2.3 Krav der er betalt af udlejeren.
79.4.2.4 Skade på genstande uden for bygning.
79.4.2.5 Skade hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på
indboet.

79.5 Køle- og dybfrostdækning
79.5.1 Forsikringen dækker
1

Med indtil 1 % af forsikringssummen dækkes skader på varer i
køle- og dybfrostanlæg i helårsboligen (forsikringsstedet), der
skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af
anlægget.

2 Skade på køle- og dybfrostanlæg samt på indbogenstande, der
er forvoldt af optøede varer, er også dækket i forbindelse med
en skade omfattet af afsnit. 79.5.1.1.
79.5.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Hvis den sikrede* eller personer, som den sikrede* har til at se
efter boligen, har afbrudt strømmen.

2 Skade, der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand, f.eks.
en sælger.
3 Skade, hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes
mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller
fejlkonstruktion.
4 Skade på køle- og dybfrostanlæg, hvis anlægget er mere end 12
år gammelt.

79.6 Færdselsuheld og havari
79.6.1 Forsikringen dækker
Skade på forsikrede genstande som følge af:
1

Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel,
sammenstød, væltning). Som “trafikmiddel” anses motordrevne
køretøjer omfattet af færdselsloven (f.eks. biler, knallerter,
motorcykler, ATV*, tohjulede cykler med hjuldiameter over 12
tommer, to- og trehjulede cykler med stelnummer, hestevogne,
øvrige offentlige og invalidekøretøjer.

2 Havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører én af de
sikrede*, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor
sikrede* har befundet sig som passager.
Dækningen omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo og
kan ikke overstige 23.500 kr. (2017) pr. forsikringsbegivenhed.
79.6.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til
transport mod betaling.

2 Skade på trafikmidlet.
3 Skade på dyr.
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79.7

Tyveri

Ikke dækket

Dækkes efter bestemmelserne i dækningsskema.
TYVERIBEGREBER

INDBRUDSTYVERI

SIMPELT TYVERI

Tyveri ved indbrud i forsvarligt
aflåst bygning eller lokale.
Indbrudstyveri* foreligger, når
uvedkommende ved voldeligt
opbrud, og under forudsætning af
at der foreligger tegn herpå,
skaffer sig adgang til forsvarligt
aflåst bygning eller værelse,
herunder lofts- og kælderrum,
samt når tyven stjæler
genstande, som er omfattet af
forsikringen, gennem åbninger i
bygningsdele, som han/hun
umiddelbart forinden har
frembragt.

Tyveri uden for bygning eller fra
uaflåst bygning eller lokale

Tyveri fra biler, beboelsesvogne,
private sø- og luftfartøjer samt
beboede campingvogne og telte

1.	Tyveri fra bolig, der har været
ubeboet i mere end 6
måneder.
2.	Som indbrudstyveri* dækkes
ikke:
2.1	Tyveri fra bygning eller lokale,
hvor der ikke har været nogen
hjemme, og hvor tyven har
skaffet sig adgang gennem
vinduer, der ikke har været
lukkede og tilhaspede eller
døre, der ikke har været
lukkede og låste.
2.2	Tyveri fra hotelværelse, kahyt
eller togkupé, når voldeligt
opbrud ikke kan konstateres.
2.3	Tyveri fra lystfartøj.

1.	Glemte, tabte eller forlagte
genstande.
2.	Tyveri begået af en anden af
de sikrede*, medhjælp,
logerende og dermed
ligestillede.
3.	Tyveri af ting, som befinder
sig i boligen, når denne er
ubeboet, udlånt eller udlejet.
4.	Ting under opmagasinering.
5.	Tyveri, når sikrede* har udvist
grov uagtsomhed.

1.	Glemte, tabte eller forlagte
genstande.
2.	Tyveri begået af en anden af
de sikrede*, medhjælp,
logerende og dermed
ligestillede.
3.	Tyveri af ting, som befinder
sig i uaflåste og uaflukkede
biler, beboelsesvogne, telte,
private sø- og luftfartøjer.
4.	Tyveri, hvor voldeligt opbrud
ikke kan konstateres. Kravet
om voldeligt opbrud gælder
ikke for biler.
5.	Tyveri, når sikrede* har udvist
grov uagtsomhed.

Almindeligt privat
indbo, jf. afsnit 78.1

Max. 5 % af forsikringssummen i
A.	lofts- og kælderrum i
etagebyggeri,
B.	udhuse og garager.

Max. 2 % af forsikringssummen i
A. lofts- og kælderrum i
etagebyggeri
B.	udhuse og garager
C.	for udvendig bagage på
biler,herunder i bagageboks

Særligt privat indbo, jf.
afsnit 78.2

Ikke i
A.	lofts- og kælderrum i
etagebyggeri
B.	udhuse og garage

Max. 10 % af forsikringssummen ,
dog ingen dækning
A.	i lofts- og kælderrum i
etagebyggeri
B.	i udhuse og garager
C.	for udvendig bagage på biler,
herunder i bagageboks

Max. 34.900 kr. (2017),

Penge m.m. (max.
23.500 kr. (2017)) jf.
afsnit 78.3 Særlige
private
værdigenstande (max.
15 % af forsikringssummen), jf. afsnit
78.4

Ikke i
A.	lofts- og kælderrum i
etagebyggeri
B.	udhuse og garager
C.	bolig, der har været ubeboet i
mere end 3 måneder

Tyveri uden for forsikringsstedet
dækkes kun, hvis genstandene er
fastlås til et fast afsnit med lås,
kæde eller lignende, eller hvis
tyveriet er sket som beskrevet i
afsnit 79.8.1.2.

Det er en betingelse for
dækningen, at genstandene har
været anbragt således, at de ikke
har været synlige udefra.

Forsikringen dækker
ikke:

FORSIKREDE GENSTANDE

Det er en betingelse for
dækningen, at genstandene har
været anbragt således, at de ikke
har været synlige udefra.

Almindelige husdyr
(maksimalt 2 % af
forsikringssummen), jf.
afsnit 78.5
Værktøj mv. (max. 4 %
af forsikringssummen),
jf. afsnit 78.7
Småbåde, kanoer og
kajakker samt tilbehør
(max. 23.500 kr. 2017),
jf. afsnit 78.9.2
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Dog ikke fra arbejdsskure

79.8 Røveri, overfald mv.

rørskadedækningen. Ved en anden skade forstås, en skade som sker

79.8.1 Forsikringen dækker

øjeblikkeligt og uventet.

1

Tyveri af forsikrede genstande sket under anvendelse eller trussel
om øjeblikkelig anvendelse af vold (røveri).

2 Tyveri af genstande i sikredes* umiddelbare nærhed,

79.10.2 Forsikringen dækker ikke:
1

tilvalgsdækning, som er omfattet af indboforsikringen, også

•	hvis tyveriet er bemærket af sikrede* eller en anden i det
øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden eller
•	hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende.
Den samlede dækning af penge m.m. jf. afsnit 78.3 (maksimalt
23.500 kr. (2017), og særlige private værdigenstande jf. afsnit
78.4, kan dog ikke overstige 23.500 (2017) pr.
forsikringsbegivenhed.
3 Tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sikrede*. Den
samlede dækning af penge m.m. jf. afsnit 78.3 (maksimalt
23.500 kr. (2017), og særlige private værdigenstande jf. afsnit
78.4, kan dog ikke overstige 34.900 (2017) pr.
forsikringsbegivenhed.

selvom dækningen ikke er tegnet.
2 Skade, som følge af almindelig slitage f.eks. ridser, skrammer,
tilsmudsning, stænk samt spild af fødevarer og væsker.
3 Skade forvoldt af lånere eller lejere.
4 Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde.
5 Skade som følge af almindeligt slitage, tæring, mangelfuld
vedligeholdelse eller fejlbehandling.
6 Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, eller anden
fejl ved fremstillingen eller udførelsen.
7 Skade, der er dækket af garanti- eller serviceordning.
8 Skade på småbåde, kanoer og kajakker ved nedstyrtning af
ting/bygningsdele mv., - dog dækkes hvis båden, kanoen eller

4 Andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på

kajakken blev opbevaret i bygning, og bygningen* blev

sikrede*.

79.9 Hærværk*

Skade, der er dækket af eller undtaget i en dækning eller

skaderamt – f.eks. ved storm*.

79.9.1 Forsikringen dækker

79.10.3 Erstatning ved Anden Skade

1

Hærværk* på forsikrede genstande, der befinder sig i og ved

Genstandene er højst dækket med 57.200 kr. (2017) pr.

helårsboligen (forsikringsstedet).

forsikringsbegivenhed.

2 Hærværk* på forsikrede genstande, der befinder sig i fritidshus.
Se dog afsnit 77.1.4 om begrænsninger i dækningen.
3 Hærværk* på bygningsdele, som sikrede* som lejer har
vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes
en bygningsforsikring, som dækker.
4 Hærværk* på gravsten, som er beliggende på gravsted, som
sikrede* har erhvervet sig brugsretten til.
79.9.2 Forsikringen dækker ikke:
1

Hvis helårsboligen er ubeboet og har været ubeboet i mere end
6 måneder.

2 Hærværk* på særligt privat indbo, på penge m.m. eller på
særlige private genstande, såfremt de nævnte effekter befinder
sig uden for den sikredes* beboelse. Under flytning dækkes dog
hærværk* på almindeligt privat indbo, samt på særligt privat
indbo.
3 Hærværk* begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre
personer, der med sikredes* samtykke eller i øvrigt lovligt
befinder sig i helårsboligen eller fritidshuset.

79.10 Anden Skade
79.10.1 Forsikringen dækker
Anden Skade* der pludseligt og udefra påføres det forsikrede, og

80. Underforsikringsgaranti og dækning
af værdiforøgelse
80.1
Er forsikringssummerne i overensstemmelse med de faktiske forhold
ved en forsikringsperiodes* begyndelse eller korrekt fastsat i
forbindelse med selskabets servicebesøg eller skriftlige/telefoniske
henvendelser, og måtte der foreligge underforsikring, vil selskabet
undlade at gøre eventuel underforsikring gældende i tilfælde af
skade.

80.2
Ligeledes erstatter selskabet den eventuelle værdiforøgelse, hvis
forsikringssummen overstiges. Såfremt forsikringssummerne ikke i
øvrigt er i overensstemmelse med de faktiske forhold, gøres
underforsikring gældende.

81. Dækning under rejser
81.1 Forsikringen dækker
1

Med indtil 10 % af forsikringssummen for indboforsikringen.

2 Under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og grønland i indtil 3
måneder fra afrejsedato.

som ikke er dækket eller undtaget i forsikringsbetingelserne i øvrigt,
samt skade på indbo som følge af en dækningsberettiget skade på
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3 Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. afsnit 78.3) og særlige
private værdigenstande (jf. afsnit 78.4), der sendes med fly,

hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af

bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller

en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring,

beskadigelse hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller

er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne ikke kan

i udlandet.

forlanges afholdt af ejeren.

4 Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. afsnit 78.3) og særlige
private værdigenstande (jf. afsnit 78.4), der medbringes og

83. Erstatningsopgørelse

anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved

Selskabet kan vælge at erstatte dækningsberettigede skader udfra

bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i
udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at
busrejsen er et led i selve rejsen, og denne er købt hos en
sædvanlig rejseudbyder.

81.2
Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen – når
genstandene medbringes eller sendes som rejsegods.

81.3
Ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i
dækningsskemaet.

81.4 Forsikringen dækker ikke
1

Skader, som skyldes dårlig emballage eller udflydning af
medbragte væsker.

2 Skader, der består af almindelig ramponering af kufferter og
tasker.
3 Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods.
4 Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker
rejsegods.

82. Redningsudgifter og
flytteomkostninger mv.
82.1 Forsikringen dækker
82.1.1 Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med
forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar
truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre.
82.1.2 I forbindelse med skade, der er dækket af forsikringen
erstattes ud over forsikringssummen endvidere:
1

82.1.3 De under afsnit 82.1.2 nævnte udgifter erstattes endvidere,

Rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og
oprydning*.

2 Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning
3 Andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder til
opmagasinering, i indtil et år i anledning af helårsboligens
fraflytning.

nedennævnte principper.

83.1 Istandsættelse
83.1.1 Selskabet betaler, hvad det koster at lade genstanden
reparere. Ved ”væsentlig samme stand” forstås, at genstanden i sin
ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme
nytteværdi for den sikrede* som før skaden. Hvis
reparationsudgiften udgør mere end 50 % af nyværdien på
skadetidspunktet, skal selskabet opgøre erstatningen efter afsnit
83.3 eller 83.4 med mindre forsikringstageren* ønsker reparation.

83.2 Godtgørelse af værdiforringelse
83.2.1 Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden
skade minus genstandens værdi med skade. Efter
omstændighederne kan der blive tale om både reparation og
erstatning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er
blevet mindre værd.

83.3 Genlevering
83.3.1 Selskabet kan genlevere identiske nye genstande med dem,
der er beskadiget eller stjålne, hvis dette kan ske uden væsentlig
ulempe for sikrede*.
Kan identiske nye genstande ikke fremskaffes, kan selskabet vælge
at levere tilsvarende nye genstande, dvs. genstande, som i al
væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne genstande.
Genanskaffes genstanden ikke, udbetaler selskabet
kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for
genstanden hos den leverandør, selskabet har anvist.
83.3.2 For genstande, der er købt som brugte eller er mere end 2 år
gamle på skadetidspunktet, kan selskabet erstatte med identiske
brugte genstande, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for
sikrede*.
Følgende kategorier af genstande, der er købt som brugte eller som
er mere end 2 år gamle kan, kan selskabet erstatte med brugte
identiske genstande:
1

Guld- og sølvvarer

2 Smykker, som er købt som brugte
3 Porcelæn, inkl. Platter
4 Glasvarer
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Genanskaffes genstanden ikke, udbetaler selskabet

83.5.2 Almindelige elektriske apparater der udelukkende er til privat

kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for

brug, hvortil henregnes:

genstanden hos den leverandør, selskabet har anvist.

1

83.4 Erstatte det lidte tab kontant

2 El-artikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner,

83.4.1 For genstande, der er indkøbt som nye, er mindre end 2 år

Eldrevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne,
brødristere, miksere, blandere, kødhakkere mv.).
tandbørster mv.).

gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med

3 Elektrisk hobbyværktøj.

genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande.

4 Radioudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og

83.4.2 For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte

pladespillere, cd-, DVDog MP3-afspillere, højtalere, forstærkere,

eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til

videokameraer, fotoudstyr, harddisk-optagere samt tilbehør til

genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt
fradrag for værdiforringelsen som følge af alder, brug, nedsat

de nævnte genstande).
5 Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader,

anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af

ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, el-

alder og brug mv. gøres dog kun, såfremt nytteværdien var
væsentligt nedsat før skaden. Er genanskaffelsen undtagelsesvis

radiatorer og vandvarmere).
6 Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-

praktisk umulig, og må genanskaffelsesprisen derfor fastsættes

alarmer, støvsugere, strygejern, ure, skrivemaskiner og

med udgangsafsnit i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende

symaskiner).

genstand, er selskabet ikke forpligtiget til at udbetale mere, end

7 Telefonsvarere og telefoner, dog ikke mobiltelefoner med

hvad en ny genstand, der er nærliggende at sammenligne den

tilbehør.

beskadigede eller stjålne med, kan anskaffes for.

83.5 Afskrivningsregler
Vedrørende de genstande, for hvilke der er fastsat særlige

Disse genstande erstattes efter nedenstående tabel, såfremt de før
skaden i øvrigt var ubeskadigede:

fremskaffer eller levere nye genstande, jf. afsnit 83.3.1, forlange

Alder		
		

% af genanskaffelsesprisen som
ny på skadetidspunktet:

kontanterstatning i overensstemmelse med følgende regler,

0-2 år			

100 %

såfremt genstandene i øvrigt var ubeskadigede:

2-3 år			

85 %

3-4 år			

75 %

4-5 år			

65 %

5-6 år			

50 %

6-7 år			

40 %

7-8 år			

30 %

over 8 år		

20 %

afskrivningsregler, kan sikrede* altid, medmindre selskabet

83.5.1 Briller
Erstattes efter nedenstående tabel:

Alder		
		

% af genanskaffelsesprisen som
ny på skadetidspunktet:

0-2 år			

100 %

2-3 år			

90 %

83.5.3 Særlige elektriske apparater der udelukkende er til privat

3-4 år			

80 %

brug, hvortil henregnes:

4-5 år			

75 %

1

5-6 år			

70 %

6-7 år			

65 %

7-8 år			

60 %

8-9 år			

50 %

9-10 år			

40 %

10-11 år		

30 %

over 11 år		

20 %

Private computere med tilbehør, herunder monitor, tastatur,
modem, mus, computeren inkl. standardprogrammel, printer,
joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation.

2 Spillekonsoller og multimediecentre. 3 Telefax,
fotokopieringsmaskiner, gps og mobiltelefoner med tilbehør.
4 Elektriske musikinstrumenter, walkietalkies og
radioamatørudstyr.
Disse genstande erstattes efter nedenstående tabel, såfremt de før
skaden i øvrigt var ubeskadigede:
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Alder		
		

% af genanskaffelsesprisen som
ny på skadetidspunktet:

0-1 år			

100 %

1-2 år			

90 %

2-3 år			

70 %

3-4 år			

50 %

4-5 år			

30 %

over 5 år		

10 %

83.6
Såfremt reglerne i afsnit 83.1 – 83.5 findes uanvendelige i en
skadesituation, opgøres erstatningen efter den praksis, der i øvrigt
har dannet sig omkring Forsikringsaftalelovens § 37.

83.7 Særlige erstatningsregler
83.7.1 Ved skader på private film, båndoptagelser, edbprogrammer eller elektroniske lagringsmedier f.eks. kassetter,
disketter og cd-er, ydes kun en erstatning til indkøb af nye råfilm
eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd,
disketter mv.
83.7.2 Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske
tegninger.
83.7.3 Erstatning for skader på de forsikrede genstande kan ikke
overstige de aftalte forsikringssummer med senere
indeksregulering.
83.7.4 Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger
forsikringssummen, er der tale om underforsikring.
Hvis værdien af indboet f.eks. er dobbelt så stor som
forsikringssummen for indboet, medfører det, at selv en partiel
skade kun erstattes med halvdelen af tabet – se dog afsnit 80.
De steder i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt – direkte eller
indirekte – anføres en højeste forsikringssum (f.eks. ved penge,
særlige private værdigenstande og husdyr), erstattes skade inden
for de angivne summer dog fuldt ud.
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Privatansvar
(afsnit 84)

84. Privatansvar

84.2 Anerkendelse af erstatningskrav

Denne forsikring dækker i de tilfælde, hvor en sikret pådrager sig et

Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der er

juridisk erstatningsansvar* for skade på personer eller ting forvoldt i

afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes* anerkendelse eller

forsikringstiden*. Derudover – dvs. uanset, at der ikke måtte være

betaling af et erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved selv at

et juridisk erstatningsansvar* – yder forsikringen dækning ved

anerkende erstatningsansvaret* risikerer sikrede* at skulle betale

skader forvoldt af små børn*, jf. afsnit 84.3.1, og ved

selv.

gæstebudsskader, jf. afsnit 84.3.2.
Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl

84.3 Særlige skadessituationer
1

Skader forvoldt af børn*

eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står

Børn* kan på samme måde som voksne pådrage sig et

ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end 200 års

selvstændigt juridisk erstatningsansvar*. Men ifølge retspraksis

retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den

vil man normalt ikke gøre børn* under 5 år ansvarlige for deres

hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig.

handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar*. På

Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.

trods heraf dækker forsikringen skade forvoldt af børn* under 5
år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets

Herudover kan en sikret efter omstændighederne pålægges

alder eller manglende udvikling. Forældre* er normalt kun

erstatningsansvar*, hvis andre personer lider tab som følge af

erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke

redningsaktioner til fordel for den pågældende. Nærværende
forsikring dækker et sådant ansvar, i det omfang kravet ikke
dækkes af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og i det

har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet.
2 Gæstebudsskader
Denne forsikring dækker gæstebudsskader.

omfang redningsaktionen ikke sker som et led i redningsmandens

Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt

erhverv.

privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville
frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det er foregået

Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret, hvis denne
har pådraget sig et erstatningsansvar* - og at bidrage til at friholde
sikrede*, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham

under dette samvær.
3 Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes
interesse.

eller hende. En sikret bør derfor ikke på egen hånd anerkende

Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til

erstatningspligt eller -krav, idet man herved forpligter sig uden at

at pålægge personer, der gør andre en tjeneste

have sikkerhed for, at selskabet er pligtig til at betale. Rejses et

erstatningsansvar*, hvis de under tjenesten kommer til at

erstatningskrav mod den sikrede*, må det overlades til selskabet at

forvolde skade på ting, der tilhører den, hvem der ydes en

afgøre, hvordan kravet skal behandles. Afholder den sikrede* på

vennetjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar* og dermed

egen hånd omkostninger i sagen, risikeres det, at selskabet ikke er

forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig

pligtig at godtgøre disse. Se nærmere herom i afsnit 84.2.

84.1 Forsikringen dækker de sikredes* ansvar som
1

Privatpersoner.

ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages
på opfordring eller eget initiativ.
4 Skader omfattet af tingsforsikring
Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks.

2 Lejere over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om

skadelidtes familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring,

lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de

bortfalder skadevolders erstatningsansvar* ifølge

installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget.

erstatningsansvarsloven og dermed

Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af

ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt

forsikringen.

forsætligt eller groft uagtsomt.

3 Ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug. Se dog
afsnit 84.4.6 om hunde.
4 Grundejer vedrørende privat grund og en og to-familiehus, hvis
huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede* bor i
huset, og der ikke findes bygningsforsikring med
ansvarsdækning i kraft, samt som ejer af fritidshus og - grund,
hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i
kraft. Se dog særligt afsnit 84.4.5 og 84.4.8.

84.4 Følgende ansvar er ikke dækket
1

Skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under
14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på
grund af sin sindstilstand.

2 Skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller
selvforskyldt påvirkning af narkotika - og dette uanset
skadevolders sindstilstand.
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3 Skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene

For cykler er dækningen dog begrænset til børnecykler, dvs.
cykler tilhørende børn* på 12 år og derunder. Forsikringen

formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting.
4 Skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der

dækker ligeledes ansvar for skader på inventar og bygningsdele i
hotelværelser og ferielejligheder i udlandet, når de beskadigede

kan sidestilles hermed.
5 Skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings-

ting har været i sikredes varetægt. For dækningen gælder en

og udgravningsarbejder samt pilotering og lignende. Dog

selvrisiko på 700 kr. I det omfang forsikringen er tegnet med en

dækkes personskader.

højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der

6 Skader forvoldt af hunde. Der skal tegnes lovpligtig
hundeansvarsforsikring.

gælder.
12 Skader forvoldt på ting eller dyr, som én af de sikrede* ejer,

7 Skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en

bruger eller har brugt, opbevarer, transporterer, bearbejder,

jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige

behandler, har sat sig i besiddelse af eller af andre grunde end

lovpligtige jagtforsikring.

de ovenfor anførte har i varetægt.

8 Skader som følge af forurening. Dog dækkes sådant ansvar,

Om ansvar for skade på lånte og lejede genstande eller dyr
gælder afsnit 84.4.11.

såfremt skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er
en følge af, at den sikrede* har tilsidesat de til enhver tid
gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar, som man
ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen.
9 Skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller
et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly og svævefly, for
hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring.
Forsikringen dækker dog ansvar for skade:
1.	ved brug af kørestole
2.	ved brug af legetøj med motorkraft under 5 hk. samt - for
personskader - ved brug af gokarts med motorkraft op til
25 hk.
3.	ved brug af haveredskaber under 20 hk
4.	på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige
motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn* på 14 år
eller derunder.
5.	Skader ved brug af modelfly, helikoptere og droner under 7
kg. Det er en forudsætning for dækning, at luftfartslovens
regler er overholdt.
10 Skader forvoldt ved brug af både. Forsikringen dækker dog
ansvar for personskade forvoldt med både uden motor samt
windsurfere og både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk,
ligesom skade på ting eller dyr forvoldt med kanoer, kajakker,
robåde, og andre både samt windsurfere, hvis længden af
fartøjet ikke overstiger 5,5 meter (18 ft). Det er en betingelse, at
fartøjet i skadesøjeblikket ikke drives med motor på over 5 hk.
11 Skade forvoldt på lånte eller lejede genstande eller dyr. Skaderne
kan dog være dækket efter reglerne i forsikringsbetingelser for
Indbodækning afsnit 79, hvis genstanden efter sin art er
omfattet af forsikringsbetingelser for indbodækning afsnit 78.
Forsikringen dækker også ansvar for skade på lånte og lejede
genstande af de arter, der er nævnt i forsikringsbetingelserne
for indbodækning afsnit 78.1, 78.2, 78.5 og 78.6 samt
forsikringsbetingelser for cykledækning afsnit 86, når der er tale
om pludselig skade, såfremt skaden sker i de første 30 dage af
låne- eller lejeperioden.
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84.5 Forsikringssummer
84.5.1 Forsikringen dækker med indtil følgende summer:
1

Personskader med indtil 10.000.000 kr. pr. forsikrings
begivenhed.

2 Tingskader og skader på dyr med indtil 2.000.000 kr. pr.
forsikringsbegivenhed.
84.5.2 Forsikringssummerne for ansvarsforsikringen indeksreguleres
ikke.

84.6 Omkostninger og renter
Forsikringen dækker også omkostninger ved
erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med
selskabet, selvom forsikringssummerne herved overskrides. Det
samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af
forsikringen.

Retshjælp - privat
(afsnit 85)

85. Retshjælpsforsikring
Forsikringsbetingelserne for retshjælpsdækning er ens i alle
selskaber, og det er de til enhver tid gældende

85.3 Fri proces
Hvis den sikrede* opfylder de økonomiske betingelser for at opnå fri
proces, så dækkes uden beregning af selvrisiko.

forsikringsbetingelser, der lægges til grund for dækningen. Det, der
nedenfor er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er
således kun en ufuldstændig beskrivelse. De fuldstændige vilkår for
denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos selskabet eller
Forsikringsoplysningen.
Der bør rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse
for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen.
I sager, der kan blive behandlet efter reglerne om småsager, kan
forsikrede selv anmelde sagen til selskabet. Om småsager skal vi
henvise til www.forsikringsogpension.dk Advokatbistand eller
bistand fra en rettergangsfuldmægtig er i småsager alene dækket i
forbindelse med hovedhandlingen under selve retssagen.

85.1 Retshjælpsforsikringen dækker
Omkostninger i forbindelse med visse private retstvister dækkes
med indtil 200.000 kr.
Beløbet indeksreguleres ikke.
Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art.
Som eksempler på områder, der kan være dækket, kan nævnes
tvister vedrørende:
1

Mindre private lejeforhold.

2 Erstatning (ikke erhverv).
3 Køb og salg af indbogenstande.
4 Familie- eller andre private forsikringers dækningsområde.

85.2 Retshjælpsforsikringen dækker ikke
Som eksempler på områder, der ikke er omfattet, kan nævnes
tvister vedrørende:
1

Arbejds- eller lønspørgsmål.

2 Skatte- og afgiftssager.
3 De fleste familieretlige spørgsmål.
4 Opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber.
5 Skiftesager.
6 Straffesager.
7 Inkassosager mod den sikrede.*
8 Motorkøretøjer.*
9 Lystbåde.*
De med *-markerede tvister dækkes på henholdsvis autokasko- og
lystfartøjsforsikringen.
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Cykler
(afsnit 86)

86. Cykeldækning

86.4 Erstatningsopgørelse

86.1 Hvor dækker forsikringen

Ved totalskade opgøres erstatningen jf. nedennævnte tabel:

De forsikrede genstande dækkes i Danmark og under rejser til/fra
og i udlandet.

Alder 		
		

% af genanskaffelsesprisen, om ny
på skadetidspunktet

86.2 Forsikringen dækker

0-1 år			

100 %

1-2 år			

90 %

2-3 år			

81 %

3-4 år			

73 %

4-5 år			

66 %

5-6 år			

59 %

men betragtes som almindeligt privat indbo.

6-7 år			

53 %

7-8 år			

48 %

86.3

8-9 år			

43 %

9-10 år			

39 %

10-11 år		

35 %

Cykeldækningen omfatter de typer af skader, som anført i

11-12 år			

31 %

forsikringsbetingelserne for Indbodækning afsnit 79.1-79.10, med

12-13 år		

28 %

tilhørende undtagelser.

13-14 år		

25 %

14-15 år		

22 %

15-16 år		

19 %

16-17 år		

16 %

17-18 år		

13 %

18 år -			

10 %

Cykler dækkes med maksimalt 2% af forsikringssummen for indbo
pr. forsikringsbegivenhed. Der er dog altid dækning indtil 13.900 kr.
(2017) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed.
Cykler med hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler,

Hvilke typer skader dækker forsikringen ?

86.3.1 Tyveri, jf. forsikringsbetingelserne for
Indbodækning afsnit 79.7. Retten til erstatning for tyveri er betinget
af at cyklens stelnr. kan oplyses, og ved simpelt tyveri endvidere at
cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta
Nævn eller selskabet, samt at låsebevis medsendes
skadeanmeldelsen.

Ved en reparation kan erstatningsbeløbet ikke overstige værdien på

86.3.2 Hærværk* jf. forsikringsbetingelserne for Indbodækning

cyklen udregnet efter ovennævnte tabel.

afsnit 79.9. forsikringsbetingelserne for Indbodækning afsnit 79.9.1
er desuden udvidet til at dække hærværk* i forbindelse med tyveri
og tyveriforsøg uanset stedet.
86.3.3 Færdselsuheld og haveri jf. afsnit 79.6 uanset undtagelsen
punkt 79.6.2.2 dækkes færdselsuheld på cykler, hvor cyklen blev
anvendt som trafikmiddel. For denne type skader, gælder en
selvrisiko på 1.000 kr. (2017). I det omfang forsikringen er tegnet
med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko
der gælder.
86.3.4 Dækning under rejser jf. forsikringsbetingelserne for
indbodækning afsnit 81.
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El-skade*
(afsnit 87-88)

87. El-skadedækning I
Almindelige elektriske apparater
Forsikringen omfatter almindelige elektriske apparater til privat
brug, herunder hårde hvidevarer, der lovligt kan forhandles eller
lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede*, eller som
sikrede* har vedligeholdelsespligten for - for så vidt de er beregnet
til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede*.
Til “almindelige elektriske apparater” til privat brug henregnes
genstande som anført i forsikringsbetingelser for Indbodækning
afsnit 83.5.2.

87.1 Maksimumsummer
Dækningen er begrænset til maksimalt 34.900 kr. (2017) pr.
genstand, dog maksimalt 104.000 kr. (2017) pr.
forsikringsbegivenhed.

Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen
til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter reglerne i
forsikringsbetingelser for Indbodækning afsnit
83.5.2 ved almindelige elektriske apparater og
83.5.3 ved særlige elektriske apparater.

88. El-skadedækning II
Særlige elektriske apparater
Forsikringen omfatter særlige elektriske apparater til privat brug,
der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og
som tilhører sikrede*, eller som sikrede* har vedligeholdelsespligten
for - for så vidt de er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse
for den sikrede*.
Til “særlige elektriske apparater” til privat brug henregnes
genstande som anført i forsikringsbetingelser for Indbodækning

87.2 Forsikringen dækker

afsnit 83.5.3.

87.2.1 Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller

88.1 Maksimumsummer

komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af
kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.
87.2.2 Ud over skade på elektriske dele dækkes også anden
følgeskade på apparatet, der er sket i forbindelse med el-skaden*.

87.3 Forsikringen dækker ikke
87.3.1 I det omfang, skaden er dækket af garanti- og
serviceordninger.
87.3.2 Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller
fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under
reparation.
87.3.3 Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller
anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion.
87.3.4 Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved den
foreliggende tillægsdækning.
87.3.5 Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring.
87.3.6 Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til
anvendelse uden for bygning.

87.4 Erstatningsopgørelse
Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede
genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det
skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for
genanskaffelse.

Dækningen er begrænset til maksimalt 34.900 kr. (2017) pr.
genstand, dog maksimalt 104.000 kr. (2017) pr.
forsikringsbegivenhed.

88.2 Forsikringen dækker
88.2.1 Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller
komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af
kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.
88.2.2 Ud over skade på elektriske dele dækkes også anden
følgeskade på apparatet, der er sket i forbindelse med el-skaden*.

88.3 Forsikringen dækker ikke
88.3.1 I det omfang, skaden er dækket af garanti- og
serviceordninger.
88.3.2 Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller
fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under
reparation.
88.3.3 Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller
anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion.
88.3.4 Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved
den foreliggende tillægsdækning.
88.3.5 Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring.
88.3.6 Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til
anvendelse uden for bygning.

Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et
nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende
apparat.
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88.4 Erstatningsopgørelse
Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede
genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det
skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for
genanskaffelse.
Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et
nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende
apparat.
Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen
til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter reglerne i
forsikringsbetingelser for Indbodækning afsnit
83.5.2 ved almindelige elektriske apparater og
83.5.3 ved særlige elektriske apparater.
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Ferierejse
(afsnit 89)

89. Ferierejseforsikring
For ferierejseforsikringen gælder nedenstående betingelser.
Endvidere gælder forsikringsbetingelsernes Fællesbetingelser og
Risikobetingelser for indbo risikobetingelser i det omfang, de ikke er
fraveget i det følgende.

89.1 Hvem hører til gruppen af sikrede*
89.1.1 Forsikringen omfatter den samme persongruppe, som er
anført i forsikringsbetingelser for Indbodækning 76.1 og 76.2
89.1.2 Ved rejseledsager forstås en person, der er påført samme
rejsebevis som sikrede*. Som rejseledsager opnås kun ret til
erstatning jf. afsnit. 89.8.4.5, 89.8.5.1 samt 89.8.9.2.2.

89.2 Hvor dækker forsikringen
89.2.1 Forsikringen dækker de sikrede* under private ferierejser
udenfor Danmark.
Når der er tegnet Ferierejse – Europa dækker forsikringen i EU/EØSlandene*.
Når der er tegnet Ferierejse – Verden dækker forsikringen i hele
verden.
* EU/EØS-landene omfatter følgende lande:
Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland,
Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man,
Irland, Island, Italien, Kroatien, Kanariske øer, Kanaløerne (Jersey,
Guernsey m.fl.), Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg,
Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal,
Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten
og Østrig.
Ændres dette område, medfører det tilsvarende dækningsændring i
ferierejseforsikringen.
89.2.2 Forsikringen dækker ikke
Rejse til lande, hvor der er krig, krigslignende tilstande,
neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder,
medmindre disse tilstande er opstået, mens sikrede* opholder sig i
landet. Dækning er betinget af, at sikrede* forlader landet ved først
givne lejlighed og i øvrigt følger de danske myndigheders
anvisninger.

89.3 Dækningsperiode
89.3.1 Forsikringen omfatter et ubegrænset antal ferierejser af
højst en måneds varighed, medmindre det fremgår af policen at
dækningsperioden er udvidet.

89.4
Hvilke typer rejse dækker forsikringen og hvad dækkes
89.4.1 Forsikringen dækker under ferie- og studierejser for egen
regning.
89.4.2 Forsikringen dækker følgende under ferie- og studierejser
samt studieophold.:
1

Effektiv skadehjælp

2 Krisehjælp
3 Rejseafbrydelse
4 Sygeledsagelse
5 Tilkaldelse
6 Transportforsinkelse
7 Forsinket fremmøde
8 Erstatningsrejse
9 Feriekompensation
10 Ulykke
11 Overfald
12 Ferieboligsikring
13 Selvrisiko ved leje af bil m.m.
14 Retshjælp/sikkerhedsstillelse/kaution
15 Evakuering
16 Bagageforsinkelse
17 Bagagedækning
18 Rejseserviceydelser
19 Hjemtransport
20 Sygdom udenfor EU/EØS.
Ovennævnte skadetyper og dækninger er nærmere beskrevet i
afsnit 89.8.

89.5 Forsikringen dækker ikke
89.5.1 Udgifter der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af:
1

Forsæt eller grov uagtsomhed.

2 Alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug.
3 Deltagelse i ekspeditioner.
4 Selvforskyldt beruselse, når beruselsen er den væsentligste
årsag til skaden. Dette gælder dog ikke afsnit 89.8.20 - 89.8.22.
5 Professionel sportsudøvelse.
6 Sikredes* eller andre rejsedeltageres deltagelse i bjergbestigning
og motorløb. Dette gælder dog ikke kørsel med go-cart på
lukket go-cartbane.
89.5.2 Skade eller udgift, der er eller kan kræves betalt fra anden
side, herunder rejsebureau, transportselskab eller anden forsikring.
89.5.3 Rejser, hvor formålet med rejsen er at modtage behandling.
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89.6 Sikredes* forpligtelser

kontakter psykolog eller psykiater for tidsbestilling senest 8 dage

89.6.1 Sikrede* har pligt til at give selskabet alle informationer, der

efter hjemkomst til Danmark.

kan bidrage til at klarlægge omstændigheder omkring en anmeldt

Der kan maksimalt ydes behandling for 13.050kr. (2017).

skade.

89.8.3 Rejseafbrydelse

89.6.2 Det påhviler sikrede* at udfylde skadeanmeldelse og - for

Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter hvis sikrede*

egen regning - fremskaffe relevante dokumenter, herunder

hjemkaldes til Danmark på grund af:

sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv., samt oplyse

89.8.3.1 Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af alvorligt

om eventuel forsikring i andet selskab.

ulykkestilfælde eller som følge af en pludselig opstået alvorlig

89.7 Hjælp i skadetilfælde

sygdom blandt følgende personer i Danmark:
1

Sikredes* husstand*

89.7.1 Hvis der er brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom,

2 Sikredes* børn*, svigerbørn eller børnebørn

alvorlig tilskadekomst eller væsentlig bagageskade, kan sikrede*

3 Sikredes* forældre*, sviger- eller bedsteforældre

uanset tidspunktet og uanset ugedag, kontakte selskabets

4 Sikredes* søskende*, svogre eller svigerinder

alarmcentral på:
I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald i familien, skal
Telefon +45 88 24 73 10

sikrede* for egen regning fremskaffe erklæring fra behandlende

e-mail: alarm@gjensidige.dk

læge, som dokumentation for hjemkaldelsens berettigelse.

89.8 Skadetyper og dækning
89.8.1 Effektiv skadehjælp
Forsikringen dækker assistance og skadeservice direkte på stedet.
Dette indebærer, at sikrede* helt eller delvist kan få afgjort en
dækningsberettiget skade under ferierejsen.
Erstatningsudbetalingen vil være af begrænset omfang og betinget
af det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp. Den
endelige skadebehandling vil foregå, når sikrede* kommer hjem fra
rejsen.
89.8.2 Krisehjælp
89.8.2.1 Dækningen giver ret til krisehjælp til de sikrede*, som under
rejse kommer ud for en af følgende hændelser, og dette har
medført en akut psykisk krise:
1

Alvorlig sygdom

2 Alvorlig tilskadekomst
3 Voldtægt
4 Overfald eller røveri
5 Brand* eller eksplosion*
Selskabet afgør, hvorvidt der skal iværksættes krisehjælp. Krisehjælp
iværksættes som hovedregel alene i forbindelse med større ulykker/
hændelser.
Dækningen omfatter krisehjælp på stedet, og afsluttes senest ved
ankomst til Danmark.
89.8.2.2 Psykologhjælp efter hjemkomst
Forsikringen giver ret til konsultation hos psykolog eller psykiater
efter hjemkomst til Danmark i tilfælde, hvor sikrede* på rejsen har
været udsat for alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst, voldtægt,
overfald, røveri, brand* eller eksplosion*.
Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at der foreligger
henvisning fra egen læge eller fra selskabets læge, og at sikrede*
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89.8.3.2 Brand* eller indbrud i sikredes* private bolig eller egen
virksomhed, såfremt politianmeldelse foreligger.
89.8.3.3 Bedrageriske handlinger i sikredes* egen virksomhed,
begået af en person, der er ansat i virksomheden, når forbrydelsen
konstateres efter sikredes* afrejse, og såfremt politianmeldelse
foreligger.
89.8.3.4 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes* egen
virksomhed.
89.8.3.5 Erstatningsregler
Erstatning ydes til dækning af rimelige ekstraudgifter til charterfly
eller på økonomiklasse. Hvis det ikke er muligt, dækkes udgifter til
nærmeste højere klasse dog maksimalt Business Class. Der ydes
maksimalt følgende i erstatning afhængig af hvilket
dækningsområde, der er tegnet:
o Ferierejse – Europa: 36.050 kr. (2017)
o Ferierejse – Verden: 70.800 kr. (2017)
89.8.4 Undtagelser/særlige bestemmelser
89.8.4.1 Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at
forsikringsbegivenheden er indtrådt efter sikredes* afrejse.
89.8.4.2 Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra
rejseudgifter til returrejse. Det forudsættes dog, at der er mindst 15
dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som
den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt
dokumentation.
89.8.4.3 Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen
benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med selskabet. I et
sådant tilfælde omfatter dækningen også udgifter til
hjemtransport af bilen.
89.8.4.4 Er der ydet erstatning for returrejse, vil der ikke kunne ydes
erstatningsrejse, jf. afsnit 89.8.9.

89.8.4.5 Ved en dækningsberettiget skade kan rejseledsager (se

Såfremt rejsen ikke kan foretages med charterfly eller på økonomi-

afsnit 89.1.2) også afbryde rejsen og få dækket rimelige ekstra

klasse, dækkes udgifter til nærmeste højere klasse dog maksimalt

omkostninger.

Business Class.

89.8.5 Sygeledsagelse

Der ydes maksimalt følgende beløb i erstatning, afhængig af

89.8.5.1 Forsikringen dækker såfremt sikrede* forhindres i at

hvilket dækningsområde der er tegnet:

fuldføre sin rejse som planlagt på grund af alvorlig sygdom eller

- Ferierejse – Europa: 36.050 kr. (2017)

alvorlig tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, eller

- Ferierejse – Verden: 70.800 kr. (2017)

såfremt sikrede afgår ved døden. Forsikringen dækker udgifter til,

89.8.6.3 Dækning af opholdsudgifter omfatter rimelige udgifter til

at en eller flere rejseledsagere som sygeledsager kan blive hos eller

hotel, forplejning og lokal transport med indtil 4.400 kr. (2017) pr.

følge sikrede*.

dag, dog maksimalt 43.100 kr. (2017).

Forsikringen dækker dokumenterede, rimelige og nødvendige

89.8.6.4 Undtagelser/særlige bestemmelser

ekstraudgifter til:

89.8.6.4.1 Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at

1

Hotelophold, forplejning og lokal transport med indtil 4.400 kr.

det ikke forinden er blevet besluttet, at sikrede* indenfor 3 dage

(2017) pr. dag, dog maksimalt 43.100 kr. (2017) for samtlige

skal transporteres hjem.

sygeledsagere.

89.8.6.4.2 Dækningen omfatter ikke tilkaldelse i de tilfælde, hvor

2 Indhentning af fastlagt rejserute med charterfly eller på
økonomiklasse.
3 Hjemrejse til Danmark sammen med sikrede* med charterfly
eller på økonomiklasse.
4 Hjemrejse til Danmark efter endt sygeledsagelse i tilfælde, hvor

sikrede* gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf. afsnit 89.8.5.
89.8.7 Transportforsinkelse
89.8.7.1 Forsikringen dækker, når det transportmiddel, som
rejsearrangøren benytter, bliver forsinket mere end 8 timer ved
udrejse fra eller ankomsten til Danmark. Forsikringen dækker

det ikke er muligt at følge sikrede*. Hjemrejse foretages med

dokumenterede ekstraudgifter for hver sikret med indtil 1.100 kr.

charterfly eller på økonomiklasse.

(2017) pr. påbegyndt døgn i maksimalt 3 døgn.
Forsinkelsen beregnes i forhold til rejsearrangørens ordinære

Såfremt rejsen ikke kan foretages med charterfly eller på økonomi-

fartplan med de ændringer, der måtte være meddelt før rejsens

klasse, dækkes udgifter til nærmeste højere klasse dog maksimalt

begyndelse.

Business Class.

89.8.7.2 Undtagelser/særlige bestemmelser

Udgifter til indhentning af fastlagt rejserute og hjemrejse erstattes

Erstatningspligten er betinget af, at forsinkelsen skyldes klimatiske

maksimalt med følgende beløb afhængig af, hvilket

eller tekniske forhold.

dækningsområde der er tegnet:

89.8.8 Forsinket fremmøde

o Ferierejse – Europa: 36.050 kr. (2017)

89.8.8.1 Forsikringen dækker dokumenterede ekstraudgifter for at

o Ferierejse – Verden: 70.800 kr. (2017)

indhente den fastlagte rejserute, hvis sikrede* uforskyldt og

Beløbet gælder for samtlige sygeledsagere.

uforudseeligt (efter at have forladt sin bopæl) møder efter det

Medrejsende børn* under 18 år tilhørende husstanden* er berettiget

tidsafsnit, som er fastlagt til udrejsen fra Danmark, og derfor ikke

til hjemtransport, dersom forældre* eller rejseledsager(e) alle bliver

kommer med på rejsen som planlagt.

hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død.

Erstatningen er begrænset til rejsens pris til rejsens første

Ved hjemkomsten til Danmark ophører denne dækning.

bestemmelsessted. Såfremt rejsen ikke kan foretages med

89.8.5.2 Undtagelser/særlige bestemmelser
89.8.5.2.1 Dækningen omfatter ikke sygeledsagelse i de tilfælde,
hvor sikrede* gør brug af dækningen for tilkaldelse jf. afsnit 89.8.6.
89.8.5.2.2 Dokumentation i form af lægeerklæring, journaludskrift

charterfly eller på økonomiklasse, dækkes udgifter til nærmeste
højere klasse dog maksimalt Business Class. Der ydes maksimalt
følgende beløb i erstatning, afhængig af hvilket dækningsområde,
der er tegnet:

eller dødsattest indsendes sammen med originalkvitteringer for de

o Ferierejse – Europa: 36.050 kr. (2017)

afholdte udgifter til selskabet.

o Ferierejse – Verden: 70.800 kr. (2017)

89.8.6 Tilkaldelse
89.8.6.1 Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for 1

89.8.8.2 Undtagelser/særlige bestemmelser
Det er en betingelse for erstatningspligten, at rejsen er bestilt

person, der - efter aftale med selskabets læge - kaldes ud til

senest 24 timer før afrejsen fra hjemmet.

sikrede* pga. dennes alvorlige, akut opståede sygdom, alvorlige

89.8.9 Erstatningsrejse

tilskadekomst eller død.

89.8.9.1 Forsikringen dækker udgifter til erstatningsrejse, såfremt:

89.8.6.2 Dækning af rejseudgifter omfatter transportudgifter
ifølge originalregning til charterfly eller økonomiklasse.

1

Sikrede* akut rammes af hals-, lunge-, mellemøre-, øregangs-,
bihule-, blindtarms- eller blærebetændelse, skoldkopper, røde
61

hunde, mæslinger, fåresyge, influenza, bronkitis, hjerneblødning,

afholdte udgifter til ophold på den afbrudte rejse med indtil 2.200

galdesten, mave-tarm infektion, dykker-/højdesyge,

kr. (2017) pr. døgn, dog max. 13.050 kr. (2017) pr. uge for samtlige

diskusprolaps, lumbago, iskias, eller blodprop i hjerte, hjerne,

sikrede* personer totalt.

arme, ben eller lunger. Forsikringen kan ligeledes dække udgifter

89.8.10 Feriekompensation

til erstatningsrejse, såfremt sikrede* rammes af anden akut

89.8.10.1 Dækningen giver ret til erstatning svarende til rejsens pris

opstået sygdom end de førnævnte, hvis sygdommen i lighed

pr. dag, for de feriedage der bliver ødelagt som følge af de i afsnit

med disse, ødelægger sikredes* ferie væsentligt. Afgørelsen

85.8.9.1 nævnte indtrådte begivenheder. Der ydes maksimalt

herom beror på en konkret vurdering, som foretages af

følgende beløb i erstatning pr. dag, afhængig af hvilket

selskabets læge ud fra de almindeligt kendte lægelige

dækningsområde der er tegnet:

symptomer, som sygdommen erfaringsmæssigt medfører.

o Ferierejse – Europa: 800 kr. (2017)

2 Sikrede* hospitalsindlægges pga. akut opstået sygdom eller
tilskadekomst.
3 Sikrede* kommer til skade med fraktur (knoglebrud),

o Ferierejse – Verden: 1.500 kr. (2017)
89.8.10.2 Erstatningsberegningen
Erstatning ydes tidligst fra den dag sygdommen diagnosticeres,

forstuvning eller ledbåndsskade til følge, og rejsens formål

sikrede* indlægges, hjemtransporteres ifølge aftale med selskabet,

herefter ikke kan gennemføres.

eller hjemrejser i henhold til dækning for rejseafbrydelse, og indtil

4 Sikrede* rejser hjem i henhold til dækning for rejseafbrydelse, og
ikke benytter sig af muligheden for genoptagelse af rejsen.
5 Sikrede* hjemtransporteres, når hjemtransport er besluttet af

sikrede* kan genoptage sin ferie, dog senest til den planlagte rejses
hjemrejsedato.
Det er tillige en betingelse for dækning, at dokumentation i form af

selskabets læge i samarbejde med den behandlende læge/

original lægeerklæring og/eller journaludskrift indsendes til

hospitalet.

selskabet. Såfremt sikrede* er berettiget til erstatning i henhold til

89.8.9.2 Undtagelser/særlige bestemmelser

dækning for erstatningsrejse, udbetales ikke erstatning for

89.8.9.2.1 I alle tilfælde er det en betingelse for dækning,at

feriekompensation.

forsikringsbegivenheden er indtrådt i første halvdel af den

89.8.11 Ulykke

planlagte rejseperiode, samt at sygdomsperioden eller

89.8.11.1 Forsikringen dækker ulykkestilfælde, som direkte og uden

hospitalsindlæggelsen varer mere end halvdelen heraf. Det er tillige

indvirken af sygdom forårsager den sikredes* død eller bevirker et

en betingelse, at dokumentation i form af original lægeerklæring

varigt mén.

og/eller journaludskrift indsendes til selskabet.

Ved ulykkestilfælde forstås:

89.8.9.2.2 Der ydes ligeledes erstatningsrejse til rejseledsagere, der

En pludselig hændelse der forårsager personskade.

som følge af en indtrådt dækningsberettiget skadesbegivenhed hos

Dækningssummen er 187.900kr. (2017) ved død og 375.700 kr. (2017)

en sikret person, også er rejst hjem i første halvdel af rejseperioden.

ved varigt mén.

89.8.9.3 Erstatningsberegningen

89.8.11.2 Undtagelser/særlige bestemmelser Undtaget fra

Længden af sygdomsperioden regnes tidligst fra det tidspunkt,

dækningen er:

hvor sikrede* konsulterer læge første gang, eller bliver indlagt.

1

Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom
sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde.

Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle
have varet ifølge indsendt dokumentation.

2 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom.

89.8.9.3.1 Charterrejser og andre arrangerede pakkerejser:

3 Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en
tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom.

Erstatningen ydes med det beløb, som sikrede* har betalt
rejsearrangøren for transport, ophold og forudbetalte udflugter før

4 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et
ulykkestilfælde, der er omfattet af dækningen.

rejsens begyndelse. Der ydes kun erstatning for fortæring, hvis
dette indgår i rejsens samlede pris. Indgår ophold på hotel eller

5 Et bestående varigt mén berettiger ikke til erstatning og kan

lignende ikke i rejsens pris, beregnes erstatningen som var der tale

ikke påvirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis et sådan

om en individuelt arrangeret rejse.

varigt mén ikke havde været til stede.

89.8.9.3.2 Individuelt arrangerede rejser:
Udgifter til transport dækkes med det beløb, som sikrede* forud for
rejsen har betalt herfor. Ved kørsel i egen bil ydes
kilometergodtgørelse i henhold til statens mindstetakst ved
tjenestekørsel. Antallet af kilometer opgøres som kørte kilometer
ad den korteste vej fra Danmarks grænse og retur. Udgifter til
ophold på hotel eller lignende dækkes med de dokumenterede
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89.8.11.3 Erstatningsberegning og udbetaling:
1

Dødsfald
Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den sikredes* død
inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales
dødsfaldserstatningen.

Medmindre andet er skriftligt meddelt selskabet, udbetales

Dækningen er begrænset til maksimalt 650.200 kr. (2017) pr. sikret

dødsfaldssummen til nærmeste pårørende.

person og betinget af, at erstatning ikke har kunnet opnås fra

Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt erstatning for

skadevolderen.

varigt mén, ydes erstatning med det beløb, hvormed

89.8.13 Ferieboligsikring

dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne

89.8.13.1 Forsikringen dækker dokumenterede merudgifter til anden

udbetaling.

tilsvarende feriebolig, hvis:

2 Varigt mén

1

vand- eller brandskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende

méngrad på mindst 5 %, udbetales ménerstatning.

naturkatastrofe.

Erstatningen ansættes til en til méngraden svarende procent af

2 Campingvogn eller båd ikke kan benyttes som følge af en
kaskoskade opstået efter afrejse.

summen for varigt mén.
Méngraden fastsættes efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

3 Telt ikke kan benyttes som følge af en dækningsberettiget

méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang,

brand*- eller tyveriskade i henhold til dækningen på

og kan sammenlagt ikke overstige 100 %. Fastsættelse af

Risikobetingelser for indbo, eller som følge af oversvømmelse,

méngraden foretages, så snart ulykkestilfældets endelige følger

jordskælv eller lignende naturkatastrofe.

kan bestemmes, og ikke senere end 3 år efter ulykkestilfældet.
89.8.11.4 Undtagelser/særlige bestemmelser:
1

Den bestilte og betalte feriebolig ikke kan benyttes som følge af

Hvis et ulykkestilfælde har medført varigt mén svarende til en

Er sikrede* under 18 år, er dækningssummen ved død begrænset
til 22.200 kr. (2017).

2 Er sikrede* over 75 år, dækkes med halvdelen af de gældende
dækningssummer.
3 Såfremt sikrede* ikke har ret til erstatning fra anden side,
dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som
følge af ulykkestilfælde. Tyggeskader er ikke omfattet af
dækningen.
4 Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at sikrede* skal
bruge briller eller have skiftet briller, dækkes rimelige og
dokumenterede udgifter hertil.

89.8.13.2 Erstatningsberegning
Erstatning for merudgifter er begrænset til 2.200 kr. (2017) pr. døgn,
dog maksimalt 13.050 kr. (2017) pr. uge for de sikrede* personer.
89.8.14 Selvrisiko ved leje af bil m.m.
Forsikringen dækker
Selvrisiko opkrævet af udlejerens forsikringsselskab i forbindelse
med skade på lejet personbil, motorcykel eller knallert.
Det er en betingelse for erstatning, at
•

køretøjet var ansvars-, tyveri- og kaskoforsikret hos et

•

sikrede var lejer af køretøjet ifølge kontrakten.

•

sikrede ved færdselsuheld var fører af køretøjet.

forsikringsselskab, og lejet gennem et udlejningsfirma.

Forsikringen dækker kun, hvis sikrede havde ret til at føre køretøjet i

89.8.12 Overfald

det land, hvor udlejningen sker eller i det land, hvor sikrede var fører

89.8.12.1 Forsikringen dækker erstatning for personskade tilføjet

af køretøjet. Forsikringen dækker ikke selvrisiko i forbindelse med

sikrede* forsætligt udenfor Danmark.

ridser og lakskader.

Erstatningen opgøres efter reglerne i lov om erstatningsansvar*.

89.8.14.1 Undtagelser/særlige bestemmelser Dækningen omfatter

Ved afgørelser om erstatning efter denne forsikring finder dansk

ikke ansvar for skade:

rets almindelige regler om skadevolderens erstatningsansvar*,

1

herunder om nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af

2 Som følge af, at sikrede* ved aftale eller på anden måde har

skadelidtes eller afdødes medvirken til skaden eller accept af risiko
for skade, tilsvarende anvendelse.
89.8.12.2 Undtagelser/særlige bestemmelser
Dækningen omfatter ikke skade, som tilføjes sikrede* af anden
sikret eller af en rejseledsager, dvs. en person, som er påført samme
rejsebevis som sikrede* eller i forbindelse med deltagelse i en
strafbar handling medens denne er selvforskyldt beruset eller
påvirket af narkotika eller andet bedøvende stof.
Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede*
umiddelbart efter overfaldet foretager anmeldelse til politiet og
konsulterer en lokal læge.

Opstået under lønnet eller ulønnet arbejde
pådraget sig et videregående ansvar

89.8.15 Retshjælp/sikkerhedsstillelse/kaution
Den private ansvars- og retshjælpsforsikring dækker retshjælp i
udlandet med et maksimum på 100.000 kr. Beløbet indeksreguleres
ikke.
89.8.15.1 I forbindelse med en rets- eller voldgiftssag i udlandet,
som er omfattet af retshjælpsforsikringen, dækker forsikringen
dokumenterede afholdte rejseudgifter som følge af, at sikrede*
indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet.
Det er en betingelse for dækningen, at tvisten er opstået under en
forsikret rejse i udlandet.
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Dækningen for rejseudgifter ydes indenfor retshjælpsforsikringens

Det er en betingelse for erstatning, at Udenrigsministerium, dansk

maksimale dækningssum.

ambassade eller lignende institution har konstateret/erklæret og

89.8.15.2 Herudover dækker ferierejseforsikringen

dokumenteret hændelsen eller tilstanden, og derfor anbefaler

sikkerhedsstillelse/kaution:

evakuering.

1

Det er tillige en betingelse, at hændelsen/tilstanden opstår efter

For betaling af sikredes* advokatomkostninger

2 Krævet af lokale myndigheder til dækning af eventuelle
erstatningskrav rejst mod sikrede*

sikredes* udrejsetidspunkt til området.
Det er en generel betingelse for evakueringsdækningen, at sikrede*

når kravet er udsprunget af private tvister, som er opstået på rejsen

ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge

Dækning ydes med indtil 100.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.

Udenrigsministeriets opfordring til evakuering. Selskabet kan ikke

Beløbet indeksreguleres ikke.

holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men

89.8.15.3 Undtagelser/særlige bestemmelser

vil samarbejde med Udenrigsministeriet i de tilfælde, hvor hjælp er

I det omfang selskabet har ydet dækning, indtræder selskabet i

nødvendig.

enhver henseende i sikredes* krav om frigivelse af

Det ydes maksimalt 100.000 kr. i erstatning for alle sikrede*.

sikkerhedsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om

Beløbet indeksreguleres ikke.

dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelser.

89.8.16.2 Undtagelser/særlige bestemmelser

Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af sikredes*

Hvis offentlig myndighed* står for evakueringen og betaler de

manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, at sikrede* ikke

dermed forbundne omkostninger, dækker forsikringen ikke.

møder op til retsmøder eller at sikrede* på anden måde er ansvarlig

89.8.17 Bagageforsinkelse

for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit

89.8.17.1 Forsikringen dækker dokumenterede udgifter til sikredes*

lån, som tilbagebetales til selskabet straks ved sikkerhedsstillelsens

nødvendige erstatningskøb i de tilfælde, hvor bagagen er forsinket

beslaglæggelse.

mere end 3 timer i forhold til sikredes* ankomst til et

Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse i forbindelse med:

bestemmelsessted uden for Danmark.

1

Erstatningen er begrænset til 1.100 kr. (2017) pr. påbegyndt døgn pr.

Straffesager med undtagelse af færdselssager

2 Sager vedrørende kontrakt-, erhvervseller arbejdsforhold
89.8.16 Evakuering
89.8.16.1 Forsikringen dækker ved evakuering hvorved forstås, at

sikret person, hvis bagage er forsinket, dog maksimalt med 2.900
kr. (2017) i alt pr. sikret person.
89.8.18 Bagagedækning
Ferierejseforsikringen er et tillæg til indboforsikringen. De nærmere

civile må forlade et område, der trues eller rammes af f.eks. krig,

regler for dækning af genstande, der medbringes eller sendes som

terror, naturkatastrofe eller epidemi, og derfor er farligt at opholde

rejsegods, fremgår af forsikringsbetingelser for Indbodækning

sig i. Forsikringen dækker udgiften til sikredes* hjemtransport, når

afsnit 76.

sikrede*, på grund af evakuering, ikke kan afvente sin planlagte

89.8.19 Rejseserviceydelser

hjemrejse, og derfor ikke kan anvende sin returbillet.

Rejseservice er en service vi tilbyder kunder der har tegnet

Det er en forudsætning, at sikrede* kan dokumentere en afholdt

ferierejseforsikring. Rejseservice kan give professionel rådgivning

udgift til en gyldig returbillet. Hjemtransport dækkes også, selv om

både før og under rejsen. Der gives bl.a. oplysninger om følgende:

sikredes* returbillet ikke er anvendelig på grund af rejseselskabets

89.8.19.1 Landespecifikke risikooplysninger. Ring til selskabet hvis

eller flyselskabets konkurs.

du ønsker oplysninger om følgende forhold i det land du skal rejse

Forsikringen dækker evakuering som følge af:

til:

1

naturkatastrofe, epidemi, krig, borgerlige uroligheder,

1

borgerkrig, terroristaktiviteter, militære undtagelsestilstande,

2 Rejsemålets sundhedsmæssige forhold.

revolution eller anden lignende tilstand som opstår i det område

3 Vaccinationsforhold.

hvor sikrede* befinder sig.

4 Læger og hospitaler i området.

2 at sikrede* bliver tilbageholdt af myndighederne i et land, som

Krig og borgerlige uroligheder

5 Øvrige risikoforhold.

følge af krig eller risiko for krig. Der dækkes i op til 3 måneder for
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dokumenterede og afholdte ekstraudgifter til ophold og

89.8.19.2 Generelle rejserelevante informationer.

fortæring med op til 2.200 kr. (2017) pr. døgn pr. sikrede* samt

Ring til selskabet hvis du ønsker oplysninger om følgende:

nødvendig indenrigstransport. Hjemtransport til Danmark vil

1

ske ved først givne lejlighed, efter at det igen er muligt at rejse

2 Konsulære tjenester.

ud af landet.

3 Toldregler.

Visum- og pasregler.

89.8.19.3 Medicinservice

11 En eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde, hvor
sikredes* hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden*,

Hvis sikrede* mister eller opbruger sin receptpligtige medicin under

indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted.

rejsen, kan selskabet hjælpe med at fremskaffe ny medicin eller
sørge for at finde korrekt alternativ medicin på stedet.

12 Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra selskabet,
dersom behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse,

85.8.19.4 Medicinsk forhåndsvurdering.

herved kan foregå ambulant.

Før en udlandsrejse har sikrede* mulighed for at kontakte selskabet
for at få afklaret, om en lidelse vil være omfattet af forsikringen. Til

13 Hotelophold samt fortæring efter endt hospitalsindlæggelse og
indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted.

brug for vurderingen skal sikrede* i god tid før rejsen indsende en
kopi af journal fra behandlende hospital eller en udtalelse fra egen

14 Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute

læge med følgende indhold:

eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan

1

gennemføres af lægelige årsager, og såfremt sikrede* ikke er

Sikredes* navn, adresse og CPR-nr.

2 Rejsemål og rejseperiode (afrejsedato og varighed).
3 Diagnose og sygdomsdebut.

blevet hjemtransporteret.
15 Behandling af kronisk lidelse eller lidelser, der var til stede før

4 Sygdoms- og behandlingsforløb inden for de seneste 2 måneder.

afrejsen fra Danmark, såfremt det ikke ved afrejsen kunne

5 Eventuelle ændringer i medicineringen.

påregnes, at der skulle foretages behandlinger for lidelser under

6 Lægebesøg udover almindelige kontrolbesøg.

rejsen.

7 Eventuel planlagt behandling.

Dækningen omfatter alene udgifter til nødvendig behandling af
den akutte situation, og ikke en videregående behandling af

89.8.19.5 Hvordan gør jeg brug af rejseserviceydelserne?

den eksisterende lidelse.

Hvis der er brug for en af rejseserviceydelserne, kan du kontakte
selskabet alle hverdage mellem kl. 9 og 16 på:
Telefon +45 88 24 73 60
89.8.20 Sygdom
Gælder kun hvis der er tegnet Ferierejseforsikring – Verden.
Dækningen gælder kun ved rejser til lande udenfor EU/EØS.
89.8.20.1 I tilfælde af at sikrede* pådrager sig alvorlig, akut sygdom
eller alvorlig tilskadekomst opstået på rejsen, dækker forsikringen
sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til:
1

Behandling af læge med autorisation i det land hvor
behandlingen foregår.

2 Lægeordineret ophold på hospital efter normale takster for
semi-private (tosengsstue) eller intensiv afdeling.
3 Lægeordineret medicin.
4 Behandling af fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende
behandling, med maksimalt 14.200 kr. (2017).
5 Behandling hos tandlæge med maksimalt 14.200 kr. (2017).
6 Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet.
7 Taxatransport for sikrede* til og fra behandlingsstedet med
maksimalt 720 kr. (2017).
8 Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter
beslutning fra selskabets læge
9 Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 1 måned
før forventet fødselstidspunkt.
10 Telefonopkald, transport, læsestof mv. med maksimalt 720 kr.
(2017) i tilfælde hvor sikrede* er hospitalsindlagt i mindst 24

89.8.20.2 Forsikringen dækker ikke udgifter til:
1

Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov.

2 Ikke lægeordineret medicin.
3 Fødsel indenfor 1 måned før forventet fødselstidspunkt
4 Abortus provokatus (provokeret abort).
5 At erstatte, udskifte eller reparere tandproteser, briller,
kontaktlinser eller høreapparater.
6 Rekreation eller kurophold.
7 Behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark.
8 Fortsat behandling eller ophold, såfremt sikrede* nægter at
lade sig hjemtransportere, når selskabets læge har besluttet, og
når den behandlende læge har godkendt hjemtransporten.
9 Behandling og ophold i udlandet, når selskabets læge har
besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling
kan afvente ankomst til Danmark.
10 Sygetransport som følge af sikredes* frygt for smittefare.
11 Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf,
medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der
kræver hospitalsbehandling på rejsen.
12 Behandling af kroniske lidelser, som inden for de sidste 2
måneder forud for afrejsen har medført hospitalsindlæggelse,
behandling hos læge udover almindelige kontrolbesøg eller
ændret medicinering, og forudsat at sikrede* ikke er skrevet op
til, er henvist til eller er på venteliste til behandling, eller at
sikrede* har afslået at modtage behandling samt hvis
behandling er opgivet.

timer.
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89.8.20.3 Forhold i skadetilfælde

1

dersom behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse,

Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede* fra

herved kan foregå ambulant.

behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring
indeholdende diagnose, samt at sikrede* på anmodning giver

2 Hotelophold samt fortæring efter endt hospitalsindlæggelse og
indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted.

selskabets læge adgang til alle relevante sygejournaler.
Sikrede* har pligt til at give selskabet alle informationer, der kan

Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra selskabet,

3 Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute

belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse og

eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan

levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler,

gennemføres af lægelige årsager, og såfremt sikrede* ikke er

lægeerklæringer, originaldokumenter mv. samt oplyse om eventuel

blevet hjemtransporteret.

forsikring i andet selskab.
1

Hospitalsophold
Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal
anmeldelse ske til selskabet straks efter indlæggelsen

89.8.21.3 Forsikringen dækker ikke udgifter til
1

Danmark.

(dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen).
2 Ved dødsfald
Ved dødsfald skal selskabet straks underrettes (dokumenterede
udgifter hertil refunderes over forsikringen).
3 Akut sygdom eller tilskadekomst
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan sikrede*,
uanset tidspunktet og uanset ugedag, kontakte selskabets
alarmcentral på:
Telefon +45 88 24 73 10
e-mail: alarm@gjensidige.dk
	som kan betale eller formidle betaling for dækningsberettiget
lægebehandling, medicin etc.
89.8.21 Hjemtransport ved sygdom og tilskadekomst
89.8.21.1 I tilfælde af alvorlig, akut opstået sygdom eller alvorlig
tilskadekomst dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til:
1

Sikredes* hjemtransport til Danmark eller til andet egnet
behandlingssted.

2 Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det
sted, hvor sikrede* i henhold til den planlagte rejserute skulle
befinde sig.
3 Hjemrejse i de tilfælde hvor planmæssigt rejseforløb er
overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager.
4 Kontakt til selskabet.
Medrejsende børn* under 18 år tilhørende husstanden* er berettiget
til hjemtransport, dersom forældre* eller rejseledsager(e) alle bliver
hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død.
89.8.21.2 Dækningsperiode
Uanset betingelsernes afsnit 89.3 er der altid dækning af
nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport, der foretages indenfor
den første måned af ferien.
Hjemtransport, der foretages senere end en måned efter
udrejsedato men inden 90 dage efter udrejse, omfattes kun, hvis
dækningsperioden er udvidet til at dække rejser af indtil 90 dages
varighed.
Ved rejser indenfor EU/EØS dækkes tillige nødvendige ekstraudgifter
til:
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Hjemtransport som følge af sikredes* frygt for smittefare.

2 Ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til

89.8.21.4 Transport på selskabets regning
Formidles transporten ikke af selskabet dækkes maksimalt med det
beløb, der svarer til de udgifter, selskabet ville have haft, hvis
selskabet havde forestået transporten eller hjemrejsen. Det er
endvidere en betingelse, at transporten medicinsk set var
nødvendig og forsvarlig.
89.8.21.5 Forhold i skadetilfælde
Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan
blive aktuel, skal selskabet straks underrettes. Selskabets læge vil
sammen med den behandlende læge (hospitalet) træffe afgørelse
om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan.
Sikrede* har pligt til at give selskabet alle informationer, der kan
belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse og
levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler,
lægeerklæringer, originalregninger mv. samt oplyse om eventuel
forsikring i andet selskab.
89.8.22 Hjemtransport ved dødsfald
89.8.22.1 I tilfælde af dødsfald ved rejser til lande udenfor EU/EØS,
dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til:
1

Hjemtransport inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger,
f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/
eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der
erstattes maksimalt med et beløb svarende til hvad en
hjemtransport af afdøde ville koste. Selskabet kan kræve, at
afdøde hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion.

2 Kontakt til selskabet.
Medrejsende børn* under 18 år tilhørende husstanden* er
berettiget til hjemtransport, dersom forældre* eller
rejseledsager(e) alle bliver hjemtransporteret på grund af
dødsfald.

89.8.22.2 Transport på selskabets regning
Formidles transporten ikke af selskabet, dækkes maksimalt med
det beløb, der svarer til de udgifter selskabet ville have haft, hvis
selskabet havde forestået transporten.
89.8.22.3 Forhold i skadetilfælde
Ved dødsfald skal selskabet straks underrettes (dokumenterede
udgifter hertil refunderes over forsikringen). Selskabet vil sørge for
det videre fornødne.
Sikrede* har pligt til at give selskabet alle informationer, der kan
belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse og
levere relevante dokumenter, herunder dødsattest,
originalregninger mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet
selskab.
89.8.22.4 Kontakt selskabet
I tilfælde af at hjemtransport kan blive aktuel kan selskabets
alarmcentral kontaktes, uanset tidspunktet og uanset ugedag, på:
Telefon +45 88 24 73 10
e-mail: e-mail: alarm@gjensidige.dk
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Afbestilling
(afsnit 90)

90. Afbestillingsforsikring
For afbestillingsforsikringen gælder nedenstående betingelser.

90.1 Hvem hører til gruppen af sikrede*
Forsikringen omfatter den samme persongruppe, som er anført i
forsikringsbetingelser for indbodækning afsnit 76.1 og 76.2.

90.2 Hvor dækker forsikringen
90.2.1 Hvis der er tegnet Ferierejse – Europa dækker forsikringen i
EU/EØS-landene. Liste over lande i EU/EØS findes i
forsikringsbetingelser for Ferierejsedækning afsnit 89.2.1.
90.2.2 Hvis der er tegnet Ferierejseforsikring - Verden er det
geografiske område udvidet til hele verden.
90.2.3 Uanset om der er tegnet Ferierejseforsikring – Europa eller
Ferierejseforsikring – Verden, dækkes også afbestilling af feriebolig i
Danmark.
Ved feriebolig forstås hus, lejlighed, hytte, autocamper,
campingvogn, telt eller båd man har lejet til at holde ferie i.
Det er et krav for erstatning at der foreligger en officiel

nødvendigt for sikrede* at forblive i Danmark. Politirapport skal
foreligge.
90.5.2 Ved bedrageriske handlinger i sikredes* virksomhed begået
af en medarbejder umiddelbart før afrejsen, hvilket gør det absolut
nødvendigt for sikrede* at forblive i Danmark. Politirapport skal
foreligge.
90.5.3 Ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i sikredes*
egen virksomhed påbegyndt umiddelbart før afrejsen.
90.5.4 Ved ufrivillig afskedigelse af sikrede* i forbindelse med
nedlæggelse af eller indskrænkninger hos den virksomhed, hvor
sikrede* har været fastansat med mindst 20 timers ugentligt
arbejde i mindst 1 år.
90.5.5 Hvis sikredes* tilstedeværelse er påkrævet som vidne eller
nævning.
90.5.6 Når sikrede* af medicinske grunde ikke kan modtage en
vaccination, som uforudsigeligt og pludseligt indføres som krav for
indrejse i det land, hvortil sikrede* skal rejse.
90.5.7 Hvis sikredes* rejseledsager må aflyse sin rejse på baggrund
af en tilsvarende hændelse, som sikrede* selv har

lejekontrakt.

forsikringsdækning for jf. Afbestillingsforsikringens punkt 90.4. Det

90.3 Dækningsperiode

afbestillingsforsikring hos selskabet, men det skal kunne

Forsikringen omfatter et ubegrænset antal ferierejser af højst en
måneds varighed, medmindre det fremgår af policen at
dækningsperioden er udvidet.

90.4

er ikke en betingelse, at rejseledsager har tegnet
dokumenteres, at det var planlagt, at sikrede* og rejseledsager
skulle rejse sammen på hele rejsen, og i øvrigt havde samme
udrejse- og hjemrejsetidspunkt. Det er tillige en betingelse, at
sikrede* ikke har andre rejseledsagere.

Hvilke typer skade dækker forsikringen

90.6 Forsikringen dækker ikke i de tilfælde, hvor

Forsikringen giver ret til erstatning for den del af rejsens pris, der af

burde kende til den hændelse, der er årsag til afbestillingen, og det

rejsearrangøren kan kræves betalt, når sikrede* ikke kan påbegynde

således med rimelighed kunne forventes, at hændelsen kunne

rejsen fra Danmark som følge af:

medføre afbestilling, eller

90.4.1 Dødsfald, alvorlig tilskadekomst, akut nyopstået sygdom,

90.6.2 Sikrede* på tidspunktet for bestilling af rejsen kendte eller

eller lægelig begrundet mistanke om nyopstået sygdom, der

burde kende til den sygdom, der er årsag til afbestillingen, og det

rammer sikrede* eller dennes:

således med rimelighed kunne forventes, at sygdommen kunne

1

medføre afbestilling.

Husstand.*

90.6.1 Sikrede* på tidspunktet for bestilling af rejsen, kendte eller

2 Børn*, svigerbørn eller børnebørn.

90.6.3 Rejsen er bestilt mere end 8 dage før

3 Forældre*, svigerforældre eller bedsteforældre.

afbestillingsforsikringens ikrafttrædelsesdato.

4 Søskende*, svogre eller svigerinder.

90.6.4 Afbestillingen vedrører et delarrangement, idet forsikringen
alene dækker afbestilling inden afrejse fra Danmark. Dette gælder

90.4.2 Sygdom eller - tilskadekomst hos andre end sikrede* og

dog ikke for afbestilling af feriebolig i Danmark.

dennes husstand*, hvorved forstås i denne sammenhæng en

90.6.5 Afbestillingen gælder rejser af mere end én måneds

lægelig begrundet og sandsynlig risiko for efterfølgende

varighed, medmindre det fremgår af policen, at dækningsperioden

indtrædelse af alvorligt handicap, invaliditet eller dødsfald.

er udvidet.

90.5 Forsikringen giver endvidere ret til erstatning
90.5.1 Ved brand* eller indbrud i sikredes* private bolig eller egen
virksomhed umiddelbart før afrejsen, der gør det absolut
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90.6.6 Tabet er opstået som følge af, at sikrede* undlader at
underrette rejsearrangør.

90.7 Erstatning
90.7.1 Den samlede erstatning kan maksimalt udgøre 82.200 kr.
(2017) pr. forsikringsbegivenhed, uanset antallet af sikrede*.
90.7.2 Erstatningen for lejet feriebolig betales forholdsmæssigt, når
ferieboligen er lejet sammen med personer, der ikke er omfattet af
sikredes* afbestillingsforsikring, og de personer vælger at gøre brug
af ferieboligen, selvom sikrede* aflyser.
90.7.3 I det omfang sikrede* kan få refunderet sine udgifter i
forbindelse med afbestilling af rejsen hos rejsearrangør,
rejsegarantifond eller lignende, vil der ikke kunne opnås erstatning
fra denne forsikring.

90.8 Forhold i skadetilfælde
Ethvert krav om erstatning skal straks anmeldes til selskabet, dog
senest 48 timer efter at sikrede* er blevet bekendt med, at rejsen
ikke kan gennemføres.
Som dokumentation indsendes originale bilag fra rejsearrangøren,
rejsebevis, faktura eller lignende samt lægeerklæring, dødsattest,
politirapport mv.

69

Windsurfere og småbåde
(afsnit 91)

91. Dækning for windsurfere og
tillægsdækning for småbåde
91.1 Hvilke genstande er dækket
91.1.1. Windsurfere samt tilbehør hertil med indtil 34.900kr. (2017).
91.1.2 Både under 5,5 meters længde, hvor værdien overstiger
summen efter forsikringsbetingelser for Indbodækning afsnit 78.9.2
på 23.500 kr. (2017), med yderligere 34.900 kr. (2017).

91.2 Hvilke typer skader dækker forsikringen?
91.2.1 Forsikringen dækker skade på windsurfere eller både som
følge af:
1

Brand*

2 Tyveri. Ved tyveri uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis
windsurferen eller båden har været fastgjort til et fast afsnit
med lås, kæde eller lignende, eller hvis windsurferen eller båden
er blevet stjålet, medens den befandt sig i den sikredes*
umiddelbare nærhed, og enten tyveriet er bemærket af sikrede*
de eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog
windsurferen eller båden, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller
tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende.
3 Hærværk*.
4 Nedstyrtende genstande
5 Forsikringen dækker ikke væltning eller nedstyrtning af
windsurfere eller både.
91.2.2 Forsikringen dækker skade på tilbehør som følge af:
1

Brand*

2 Tyveri fra aflåst bygning
3 Tyveri fra aflåst bil, når voldeligt opbrud kan konstateres
4 Tyveri af ned- eller fastlåst tilbehør til fartøjet, når voldeligt
opbrud kan konstateres
5 Tyveri, såfremt tilbehøret befandt sig i den sikredes*
umiddelbare nærhed, og hvis enten tyveriet er bemærket af
sikrede* eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog
tilbehøret, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller hvis tyveriet
kan bevidnes af en anden tilstedeværende.
6 Hærværk* i aflåst bygning
7 Hærværk* i aflåst bil, når voldeligt opbrud kan konstateres
8 Hærværk* på ned- eller fastlåst tilbehør til fartøjet.
For sådanne hærværksskader* gælder en selvrisiko på 1.000 kr.
(2017) ved enhver skadebegivenhed. Er der samtidig forvoldt
skade på windsurfer eller båd, beregnes kun selvrisiko én gang. I
det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel
selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder.
9 Nedstyrtende genstande bortset fra nedstyrtning af
windsurfere eller både.
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10 Nedbør, hvis nedbørsskaden skyldes en umiddelbar
forudgående storm*- eller anden pludselig skade på den
bygning, hvor tilbehøret befinder sig.

91.3 Erstatningsopgørelse
Erstatningen opgøres til, hvad det koster at reparere den
skaderamte genstand. Kan genstanden ikke repareres, eller
overstiger reparationsudgiften genstandens dagsværdi* på
skadetidspunktet, udbetales erstatning svarende til den nævnte
dagsværdi*.
Erstatningen ved tillægsforsikringen ved en enkelt
forsikringsbegivenhed kan ikke overstige 34.900 kr. (2017).
Når tilvalgsdækningen er tegnet som supplement til dækning af
småbåde mv., dækkes i alt med op til 58.400 kr. (2017) pr.
forsikringsbegivenhed. Såfremt en skade er dækket efter
tilvalgsdækningen, men ikke efter grunddækningen, og der er
tegnet tilvalgsdækning for småbåde mv., ydes dækning efter
tilvalgsdækningen inden for den i alt tegnede forsikringssum på
58.400 kr. (2017).

Elektronikdækning
(afsnit 92)

92. Elektronikdækning
For elektronikdækningen gælder nedenstående betingelser.
Endvidere gælder forsikringsbetingelsernes Fællesbetingelser og
Risikobetingelser for indbo risikobetingelser i det omfang, de ikke er

92.5.1 Forsikringen dækker:
1

gør, at apparatet ikke kan bruges til dets oprindelige formål.
2 Pixelfejl på enhver type af fladskærme, hvis det ligger uden for
producentens eller importørens retningslinier for acceptable

fraveget i det følgende.

92.1 Hvem hører til gruppen af sikrede*
92.1.1 Forsikringen omfatter den samme persongruppe, som er
anført i forsikringensbetingelser for Indbodækning 76.1 og 76.2.

92.2 Hvor dækker forsikringen?
92.2.1 Elektronikdækningen har samme dækningsområde som
Risikobetingelser for indbo afsnit 77. Derudover dækker forsikringen
genstande, der permanent befinder sig i et fritidshus i Danmark,
hvis fritidshuset er ejet af en sikret, og fritidshuset med indbo er
forsikret i selskabet.

92.3 Hvilke genstande er dækket?
92.3.1 Dækningen omfatter nedennævnte genstande, som anført i
Risikobetingelser for indbo, såfremt genstandene tilhører en sikret:
1

Almindelige elektriske apparater, jf. afsnit 83.5.2

2 Særlige elektriske apparater, jf. afsnit 83.5.3.
92.3.2 Genstanden må ikke være 4 år eller ældre, fra første
købsdato, på skadetidspunktet.
92.3.3 Genstande, der er købt brugt, er omfattet indtil 4 år fra den
oprindelige første købsdato.
92.3.4 Genstandene er højst dækket med 10 % af

Funktionsfejl i apparatet, hvis mekaniske eller elektriske svigt

pixelfejl.
Skaden skal være konstateret og anmeldt inden den beskadigede
genstand er blevet 4 år fra den oprindelige første købsdato.

92.6 Forsikringen dækker ikke
1

Kosmetiske skader, f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og
farveforskelle.

2 Skader på enhver type af fladskærme, hvis et billede brænder
sig fast på skærmen
3 Tab af software eller data, herunder digitale billeder og
musikfiler.
4 Skader som følge af virusangreb eller fejl i programmer eller
data.
5 Skade, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse eller
fejlbehandling.
6 Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl
ved fremstilling eller udførelsen.
7 Skade, der er dækket af garanti- eller serviceordning.
8 Skade sket under reparation eller ved forkert reparation.
9 Udgifter til justeringer eller fejlfinding, hvor der ikke er fejl på
apparatet.
10 Skade, der skyldes, at sikrede* har udvist grov uagtsomhed.

forsikringssummen for indbodækningen pr. forsikringsbegivenhed

11 Skade forvoldt af dyr.

92.4 Følgende genstande er ikke dækket

92.7 Erstatningsopgørelse

1

Genstande der er 4 år eller ældre.

2 Motoriserede haveredskaber, el-scootere eller elektriske
apparater, der kun er til udendørs brug.
3 Løse dele til apparaterne, som ikke er en fast del af apparatet,
f.eks. kabler, tasker, batterier, pærer, hukommelseskort,
blækpatroner mm.
4 Brugte apparater, der var beskadigede på
anskaffelsestidspunktet.
5 Apparater, der er lånt eller lejet.
6 Apparater til erhvervsmæssig brug.
7 Bortkomne, glemte eller forlagte genstande.
92.5

Hvilke typer skade dækker forsikringen?

Skaden opgøres efter reglerne i Risikobetingelser for indbo afsnit 8
om erstatningsopgørelse.
Der foretages dog ingen afskrivning på grund af alder.
Ved genlevering vil selskabet levere en tilsvarende ny genstand, dvs.
en genstand som i al væsentlighed svarer til den beskadigede
genstand.
Ved kontanterstatning udbetaler selskabet det beløb der svarer til
den pris, selskabet skal betale for en tilsvarende genstand hos den
leverandør, som selskabet har anvist.
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Golfdækning
(afsnit 93)

93. Golfdækning
For golfdækning gælder nedenstående betingelser. Endvidere
gælder fællesbestemmelserne for Landbrugsforsikringen og
Risikobetingelser for indbo i det omfang de ikke er fraveget i det
følgende.

93.1 Hvem hører til gruppen af sikrede*
Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i
Risikobetingelser for indbo afsnit 76.1 og 76.2.

93.2 Hvilke genstande er dækket
Dækningen omfatter golfudstyr (bags, bolde, køller og vogn uden
motor) samt penge m.m. Som penge m.m. anses penge,
pengerepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og
ubrugte frimærker samt møntkort.

93.3 Hvilke typer skader dækker forsikringen
93.3.1 Skader, som nævnt under forsikringsbetingelser for
Indbodækning afsnit 79.
93.3.2 Tyveri af penge m.m. fra aflåst skab i en registreret golfklub
med op til 2.600kr. (2017), selvom der ikke foreligger
indbrudstyveri*.
93.3.3 Pludseligt opståede skader på egne golfkøller, bags og
vogne uden motor.
93.3.4 “Hole in one” -udgifter i match over mindst 18 huller, når
dette er bevidnet af en medspiller eller en fra klubbens bestyrelse.

93.4 Forsikringen dækker ikke
93.4.1 Glemte, tabte eller forlagte genstande og penge m.m., eller
hvis sikrede* har udvist grov uagtsomhed.
93.4.2 Skader opstået som følge af slitage eller fejl i de dækkede
genstande.
93.4.3 Skader, der alene er kosmetiske og ikke forringer
genstandens brugsværdi.
93.4.4 Skader, der sker uden for Danmark. Skader sket i Grønland
eller på Færøerne er heller ikke dækket.

93.5 Erstatningsopgørelse
93.5.1 Der er ingen selvrisiko på udvidet golfdækning.
93.5.2 Den maksimale erstatning pr. forsikringsår* udgør 16.200 kr.
(2017).
93.5.3 Enkeltgenstande samt penge m.m. erstattes hver for sig
med op til 2.600 kr. (2017) pr. forsikringsbegivenhed.
93.5.4 Ved “hole in one” udbetales op til 2.600 kr. (2017).
93.5.5 Golfudstyr erstattes efter samme erstatningsregler som
anført i forsikringsbetingelser for Indbodækning afsnit 83.1 til 83.5,
dog erstattes golfkøller efter nedenstående tabel:
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Alder 		
		

Procent af genanskaffelsesprisen
som ny på skadetidspunktet.

0-2 år			

100 %

2-4 år			

75 %

4 år -			

50 %

Ved skade på enkelte køller ydes ikke erstatning for “fuldt sæt”.
Efter der er ydet erstatning, tilfalder de erstattede genstande
selskabet.

Ordforklaring

ATV

man bliver erstatningsansvarlig, selv om man ikke har begået fejl

All-terrain vehicle, 3- elller 4 hjulet terrængående køretøj.

eller forsømmelse. Et sådant ansvar uden skyld kaldes for objektivt

Baldakin

ansvar og gælder f.eks. for motoransvar og hundeansvar.

En baldakin er et ikke-understøttet udhæng, udført af faste og

Fejlklasse

solide bygningsmaterialer og med karakter af permanent, egentlig

Fejlklasse 3 - I standarddefinitionen for Tv-inspektion af kloak,

bygningsdel, monteret på en bygning. Den er tæt over for nedbør

inddeles observationerne (f.eks. en revne) i 4 klasser, hvor klasse 4

og kan - afhængigt af størrelsen - tillige beskytte mod indfaldende

er de forhold i en afløbsledning, der har størst indvirkning på

sollys.

ledningens funktion. En observation, der bliver klassificeret som 1

BSE
Bovin Spongiform Encephalopati

Brand
Ved brand (ildsvåde) forstås en løssluppen, flammedannende ild,
som ved egen kraft er i stand til at brede sig.

Børn
Som børn dækkes også børn, som ikke er sikredes biologiske børn,

eller 2, har ingen eller ringe indvirkning på ledningens funktion og er
derfor ikke dækket af forsikringen.

Forsikringsperiode
Det tidsrum, forsikringen er tegnet for og dermed yder dækning i.

Forsikringstager
Forsikringstager er den, der har indgået aftalen om forsikringen
med selskabet.

hvor sikrede er gift eller lever sammen (har samme

Forsikringstid

folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med biologisk

Det tidsrum, hvori selskabet dækker en af forsikringen omfattet

forældre* samt eventuelle plejebørn.

forsikringsbegivenhed (skade).

Dagsværdi

Forsikringstiden begynder den dag, hvor forsikringen ifølge policen

Ved dagsværdi forstås nyværdi med rimeligt fradrag for

træder i kraft, og varer indtil forsikringen endeligt ophører.

værdiforringelse som følge af slid, alder, brug, nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder. I praksis vil det svare
til, hvad det skaderamte som brugt er værd i almindelig handel.

Delebørn
Ved delebørn forstås, børn (biologiske eller adoptivbørn) af
forsikringstager eller person der er gift med henholdsvis lever i fast

Forsikringsår
Ved forsikringsår forstås perioden fra hovedforfald til hovedforfald,
jf. policen.

Forældre
Som forældre dækkes også personer, som ikke er sikredes biologiske

parforhold med forsikringstager.

forældre, men som er gift eller lever sammen (har samme

Eksplosion

biologiske forældre.

Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved
hvilken der er udviklet stærk varme, og indtræffer en voldsom
rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

El-skade
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.

Erstatningsansvar
Efter dansk ret er man juridisk erstatningsansvarlig, når man ved

folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en af de

Haveanlæg
Ved haveanlæg forstås fx beplantninger, fliser og stensætning som
hører til beboelsen.

Husstand
De personer, som er registreret på forsikringstagerens* adresse i
folkeregistreret.

Hærværk
Ved hærværk forstås skader forvoldt forsætligt (med vilje) og i ond
vilje af personer uden lovlig adgang.

fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Har man ikke udvist fejl
eller forsømmelse, er skaden hændelig, og man ifalder ikke
erstatningsansvar. Dog kan det i lovgivningen være bestemt, at
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Indbrudstyveri

Offentligt arrangement

Indbrudstyveri foreligger, når uvedkommende ved voldeligt opbrud,

Ved offentlige arrangementer forstås planlagte åbninger af gården

og under forudsætning af at der foreligger tegn herpå, skaffer sig

for offentligheden som åbent landbrug, skolebesøg, høstmarkeder

adgang til forsvarligt aflåst bygning eller værelse, herunder lofts-

og lignende.

og kælderrum, samt når tyven stjæler genstande, som er omfattet
af forsikringen, gennem åbninger i bygningsdele, som han/hun

Oprydning

umiddelbart forinden har frembragt.

Ved oprydning forstås fjernelse af bygnings/løsørerester, der ifølge

Kaperkørsel
Ved kaperkørsel forstås lejlighedsvis kørsel med studenter, brudepar

skadeopgørelsen ikke kan bruges igen.

PCR

og jagtgæster.

Polymerase Chain Reaktion.

Kunder

udviklet mange test som PCR analyse både til dyr og mennesker.

En kunde er en person, institution el.lign. der køber (eller overvejer
at købe) en vare eller en tjenesteydelse på forsikringsstedet.

Kursister
Personer der deltager i undervisning eller kursus.

Landbrugsdrift
Ved landbrugsdrift forstås erhvervsmæssig dyrehold og planteavl,

PCR er en standard undersøgelsesmetode for genmateriale. Der er
PCR kan blandt andet testes for DNA fra mycoplasmabakterier.

Påbud
Meddelelse, som en offentlig myndighed med henvisning til en lov
kan rette til forsikringstager om at bringe forhold omfattet af loven
i orden. Afhængig af lovgivning kan et påbud udstedes selv om
forsikringstager ikke har udvist fejl eller forsømmelse.

samt forhold, der kan henføres til driftsbygninger,

Rørinstallationer, skjulte

landbrugsinventar og maskiner (udbo) og jordarealer.

Ved skjulte rørinstallationer forstås rør der er indstøbt eller skjult

Landbrugsentreprenørarbejde

under gulve, i kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum og lignende
permanent lukkede rum, samt rør der er indbyggede, så de er

Ved landbrugsentreprenørarbejde forstås klipning af hegn, slåning

utilgængelige. Med utilgængelig menes, at der ikke er direkte

af grøftekanter og rabatter, grøfte- og kloakrensning, tømning af

adgang til rørene uden brug af værktøj. Isolering alene medfører

gylle beholdere og septiktanke, brøndboring, dræningsarbejde,

ikke, at rørene er skjulte.

planering af byggegrunde og snerydning.

Landbrugsproduktion
Ved landbrugsproduktion forstås sædvanligt forekommende
arbejde ved dyrkning, pasning af dyr og afgrøder, høst, optagning
og transport af landbrugsafgrøder, produkter og dyr.

Lynnedslag
Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede
eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Det er en
forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og
brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller

Råd/svamp
Træ er et organisk materiale, det vil derfor naturligt blive nedbrudt
af råd og svamp i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt.
Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det
derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning.
Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er
hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes. Dette er en
grundlæggende betingelse for, at en svampeskade kan erstattes.

bygningstilbehør.

Der skelnes forsikringsmæssigt mellem skader forårsaget af råd og

Offentlig myndighed

foregår nedbrydningen ved angreb af svampe.

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

skader forårsaget af svamp. For begge skadetypers vedkommende

Svamp og råd kan forekomme i samme stykke træ. Svamp Et
svampeangreb forløber således, at det ødelægger træet på få år,
hvorfor nedbrydning forsikringsmæssigt får karakter af svamp. Der
kan forsikres mod svamp, men derimod ikke mod skader, der har
rådagtig karakter.
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Råd er skader på træ forårsaget af svampe og bakterier, som er

Udbo

karakteristiske ved, at de giver en langsomt fortløbende

Ved udbo forstås løsøre, som indgår i driften af landbruget i det

ødelæggelse af træet. Skaderne viser sig ved, at træet misfarves,

omfang der er tegnet dækning for den pågældende aktivitet.

mørnes og gennemfures af tætte revner. Det forekommer

Dækningen omfatter ikke maskiner, materiel eller beholdninger, der

sædvanligt ved træ i fugtige omgivelser, medmindre der er

anvendes i forbindelse med anden virksomhed.

foretaget særlige foranstaltninger ved kemisk træbeskyttelse.
Skader forårsaget ved overfladeråd, også kaldet gråmuld, soft rot
og lignende, anses også for rådskader.
Råd skyldes sædvanligvis, at træ og trækonstruktioner ved
manglende vedligeholdelse og/eller uhensigtsmæssig konstruktion
har været udsat for langvarig fugttilgang.
Dog kan træværket under særligt ugunstige forhold (ubeskyttet)
nedbrydes af råd på relativ kort tid (almindeligt forfald).

Sikrede
Sikrede er den, som har ret til forsikringsydelsen, hvis denne
kommer til udbetaling.

Skybrud
Ved skybrud forstås her regn med en intensitet på mindst 30 mm
på en time, eller 50 mm på et døgn (en 24-timers periode).

SOP
Standard Operational Procedure.
SOP er korte beskrivelser med tilhørende gode tegninger af de
daglige arbejdsfunktioner på en kvægbedrift. Der er plads til at
anføre præcise mængder, tidspunkter mv. ved hver arbejdsopgave.

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

Søskende
Som søskende dækkes også personer, som ikke er sikredes
biologiske søskende, men, som sikrede lever eller har levet med i et
søskendelignende familieforhold.

Tagbelægning, hårdt/blødt tag
Hårdt tag er tag af tegl, cementsten, beton, skifer, eternit, glas,
tagpap eller metalplader.
Blødt tag er tag af strå, spåner eller lignende.

Tøbrud
Ved voldsomt tøbrud forstås, at lufttemperaturen inden for en
periode på højst 10-12 timer ændrer sig fra frost til min. +8 grader C,
således at sneen smelter.

75

Fortrydelsesret
Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten.

Fortrydelsesret

Sådan gør du

Forsikringsaftaleloven giver mulighed for at fortryde købet af

Du skal underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen inden

private forsikringer. Private forsikringer er f.eks. personlige

fortrydelsesfristens udløb. Ønsker du at gøre det skriftligt, skal du

ulykkesforsikringer og forsikringer, der dækker bolig, indbo og andre

blot sende informationen – f.eks. pr. brev eller e-mail - inden fristens

private effekter og biler, der overvejende anvendes privat.

udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen,

Fortrydelsesretten

kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Du har ret til at fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du

Lovpligtige forsikringer

fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Hvis du benytter fortrydelsesretten i tilknytning til en

gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres

bygningsbrandforsikring, skal du dokumentere, at brandforsikring

væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang.

er tegnet i andet forsikringsselskab.

Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg – dvs. hvor du alene har haft

Hvis du benytter fortrydelsesretten i tilknytning til en lovpligtig

kontakt med os pr. telefon, brev, e-mail eller over internettet – har
vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter
forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Præmie,
statsafgift og gebyrer for perioden beregnes som en
forholdsmæssig andel af prisen for et helt år efter 365-dages
reglen.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget
bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten.
Forsikringspolicen og de medfølgende forsikringsbetingelser er
bekræftelse af aftalen.
Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg - dvs. hvor du alene har haft
kontakt med os pr. telefon, brev, e-mail eller over internettet – har
du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger.
Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger
på skrift. Du har fået ”Information om dine forsikringer” enten
sammen med tilbuddet eller sammen med policen.
Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du
frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere
oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med
onsdag den 17.
Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag,
grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller
nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende
hverdag.
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forsikring f.eks. ansvarsforsikring for motorkøretøjer, skal du sørge
for at tegne lovpligtig forsikring i andet selskab.
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