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Dette dokument er alene en sammenfatning af hovedpunkterne i forsikringen, forsikringens 
dækninger og dens undtagelser. Dokumentet er ikke skabt specifikt til dig og dine individuelle 
behov. Læs derfor forsikringsbetingelserne i deres helhed, samt alle andre oplysninger og vilkår. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Dette er en All Risks tingskadeforsikring. Forsikringen dækker fysisk skade på bygninger og løsøre, 
der er nævnt i tilbuddet. Såfremt det fremgår af tilbuddet, dækker forsikringen også driftstab, som er 
afledt af en dækningsberettiget tingskade. 

Hvad dækker den? 
 Direkte fysisk tab eller skade på de

genstande, der er nævnt i tilbuddet eller
forsikringsbetingelserne, ved pludselige og
uforudsete begivenheder af en hvilken som
helst årsag, uanset at årsagen ikke er
pludselig.

 Tab ved nedgang i omsætningen af varer
og tjenesteydelser, som er en direkte følge
af en dækningsberettiget begivenhed,
såfremt det fremgår af tilbuddet, at dette
driftstab er medforsikret.

 Forsikringen dækker op til den anførte
forsikringssum, som udgør
forsikringsselskabets maksimale ansvar
per skade, i henhold til denne forsikring.

 Forsikringen kan være udvidet med
særlige dækninger, tilpasset dit
individuelle behov. Disse vil fremgå af
forsikringens oversigt over
dækningssummer.

Hvad dækker den ikke? 

 Skade, der skyldes forsæt eller grov 
uagtsomhed fra sikredes side. 

 Skade, der skyldes krig, terrorisme, oprør og 
borgerlige uroligheder. 

 Skade, der skyldes oversvømmelse eller 
jordskælv. 

 Skade, der skyldes slid, ælde og mangelfuld 
vedligeholdelse. 

 Indirekte, økonomiske tab. 

 Skade, der omfattes af 
forsikringsbetingelsernes generelle 
undtagelser eller tilbuddets særlige 
undtagelser. 

 Skade, der ikke er opstået i forsikringstiden. 

Er der nogen 
begrænsninger af 
dækningen? 

! Hvis der i forsikringsperioden sker en
væsentlig risikoforandring, skal dette
accepteres af forsikringsselskabet. I modsat
fald kan dækningen blive reduceret eller
bortfalde.

! Hvis der af forsikringen fremgår særlige
sikringsklausuler, skal kravene i disse
overholdes. I modsat fald kan dækningen blive
reduceret eller bortfalde.
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Hvor er jeg dækket? 
 Inden for det i tilbuddet angivne, geografiske område.

Hvilke forpligtelser har jeg? 
Ved tegning af forsikringen 

 Indsende de nødvendige oplysninger, for at Chubb kan vurdere risikoen.

I løbet af forsikringsperioden

 Informere Chubb om ændringer af den i policen anførte risiko, uden ophold.
 Holde de forsikrede genstande i god, vedligeholdelsesmæssig stand.

I tilfælde af skade

 Straks anmelde opståede tab og skader til Chubb.
Skader anmeldes til Nordic.Claims@Chubb.com

 Tage nødvendige forholdsregler og handlinger, for at begrænse omfanget af skaden.

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
Forsikringspræmien betales forud og debiteres via faktura på årsbasis. Faktura sendes til din 
forsikringsmægler, som herefter håndterer faktureringen med dig. I særlige tilfælde og alene 
efter konkret aftale, kan faktura sendes direkte til dig. 

I hvilken periode dækker forsikringen? 
Dækningen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen, med mindre andet er aftalt og fremgår af 
tilbuddet. 

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen er etårig og fornyer automatisk ved hovedforfald, medmindre andet er aftalt og 
fremgår af tilbuddet. 
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