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Ændringer til Standard Property betingelse 2020 

Wording: 60 601 Allrisk DK 08 2014 Wording: 60 601 Allrisk DK 2020 

Forsikrede genstande – bygning 3.1.1 
 

Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører 
sikrede, de på forsikringsstedet beliggende 
bygninger inkl. fundament under jordlinjen/ 
kældergulv. 

Forsikrede genstande – bygning 
3.1.1 
Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører 
sikrede, de på forsikringsstedet beliggende 
bygninger inkl. fundament under jordlinjen/ 
kældergulv. 

3.1.2 
Følgende bygninger og genstande er 
udelukkende medforsikret ved brand; 

 
Bygninger, herunder skure, garage, lysthuse, 
halvtage/overdækninger, der ikke er opført på 
murede/støbt sokkel eller betonblokke 

 
Under de respektive dækninger kan visse af de 
nævnte genstande været undtaget. 

 
RISKPOINT: Præcisering af dækning for sekundær 
bygninger. 

Forsikrede genstande – bygning 
3.1.4 

 
Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste 
installationer af sædvanlig karakter, herunder gas- 
og vandinstallationer, rumtemperatur- og 
ventilationsanlæg, elevatorer, sanitets- og 
kloakanlæg, vaskeanlæg, hårde hvidevarer og 
nedgravede murede eller støbte svømmebassiner. 

Forsikrede genstande – bygning 
3.1.4 

 
Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste 
installationer af sædvanlig karakter, herunder gas- 
og vandinstallationer, rumtemperatur- og 
ventilationsanlæg, elevatorer, sanitets- og 
kloakanlæg, vaskeanlæg, hårde hvidevarer og 
nedgravede murede eller støbte svømmebassiner. 
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 Alternativ energi (solfanger, solceller, vindmøller 
mv.) er ikke omfattet medmindre det fremgår af 
policens særlige vilkår 

 
RISKPOINT: Præcisering af dækning for alternativ 
energi. Var ikke omfattet under forsikrede 
genstande i tidligere version. 

Forsikrede genstande – bygning 

N/A 

Forsikrede genstande – bygning 
3.1.6 

 
Anlæg til brøndmæssig sikring af bygningen eller 
afsnit deraf, samt civilforsvarsmateriel. 

 

RISKPOINT: Tidligere ikke omfattet, men nu 
dækkes bl.a. ABA og AVS-anlæg. 

Forsikrede genstande – bygning 
3.1.7 

 
Flagstænger, antenner, udvendige belægninger, 
grundvandspumper, skilte, billetautomater, samt 
tårn- og facadeure. 

Forsikrede genstande – bygning 
3.1.7 

 
Flagstænger, antenner, udvendige belægninger, 
grundvandspumper, skilte, billetautomater, hegn 
(ikke-levende) samt tårn- og facadeure. 

 
RISKPOINT: Præcisering – forsikringen omfatter 
ikke levende hegn af hæk, buske, blomster mv. 

Forsikrede genstande – bygning 
3.1.9 

 
Haveanlæg, der beskadiges som følge af en af 
forsikringen omfattet begivenhed samt 
håndværkeres ødelæggelse under reparation af 
de skaderamte genstande. Erstatningen ydes kun 
i det omfang, udgifterne ikke kan kræves dækket 
af det offentlige. Udgifter til reetablering af 
haveanlæg godtgøres med højst DKK 1.000.000. 

 
Erstatningen for træer, buske og andre planter 
ydes alene med udgifterne til nyplantning af ikke 
over 4 år 
gamle vækster, uanset om retablering finder sted 
eller ej. 

Forsikrede genstande – bygning 
3.1.9 

 
Haveanlæg og skulpturer, der beskadiges som 
følge af en af forsikringen omfattet begivenhed 
samt håndværkeres ødelæggelse under 
reparation af de skaderamte genstande. 
Erstatningen ydes kun i det omfang, udgifterne 
ikke kan kræves dækket af det offentlige. Udgifter 
til reetablering af haveanlæg godtgøres med højst 
DKK 1.000.000 

 
Erstatningen for træer, buske og andre planter 
ydes alene med udgifterne til nyplantning af ikke 
over 4 år gamle vækster 

 
Såfremt reetablering ikke finder sted, ydes ingen 
erstatning. 

 
RISKPOINT: Skulpturer er nu omfattet. Dog ydes 
ingen erstatning hvis reetablering ikke finder sted 
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Dækningsomfang – Bygning/Løsøre 
5.1.1 

 
Forsikringen dækker direkte fysisk tab eller skade 
på de i policen eller forsikringsbetingelserne 
nævnte genstande ved pludselig og uforudsete 
begivenheder af en hvilken som helst årsag, 
uanset at årsagen ikke er pludselig. 

Dækningsomfang – Bygning/Løsøre 
5.1.1 

 
Forsikringen dækker direkte fysisk tab eller skade 
på de i policen eller forsikringsbetingelserne 
nævnte genstande ved pludselig og uforudsete 
begivenheder af en hvilken som helst årsag, 
uanset at årsagen ikke er pludselig. 
Skadevirkningen skal være øjeblikkelig og uventet. 

 
Dog dækkes ikke skader som sker over et tidsrum, 
som f.eks. vandskade forårsaget af kondensvand, 
udsivning/dryp, revnedannelser pga. frost, tæring, 
sætningsskader, trafikrystelser, gener fra 
dyr/gnaver, der bygger rede og lignende skader. 

 
RISKPOINT: Præcisering af all-risk definition, med 
eksempler på skader, som ikke er pludselige og 
uforudsete. 

Undtagelser – Generelt 
6.1.8 

Fejlkonstruktion og materialefejl. 

Undtagelser – Generelt 
6.1.8 

Fejlkonstruktion, monteringsfejl og materialefejl. 

RISKPOINT: Monteringsfejl tilføjet. 

Undtagelser – Generelt 

N/A 

Undtagelser – Generelt 
6.1.8 

 
Undtagelse for skade, der skyldes 
sprængningsarbejde på forsikringsstedet 

RISKPOINT: Ny undtagelse 

 


