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1.0 generelle betingelser 

1.1 Betaling af præmie 
Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de 
forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Sammen med præmien opkræves 
eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger. 
Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale - på anden måde. 
Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. 
Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, forsikringsselskabet har fået oplyst. Hvis 
betalingsadressen ændres, skal forsikringsselskabet straks have besked. 

1.1.1 
Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender 
forsikringsselskabet/forsikringsformidleren en påmindelse med oplysning om, at forsikringens 
dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, påmindelsen blev afsendt. 
Hvis dækningen slettes grundet manglende eller for sen betaling, forfalder der et beløb til 
betaling på 25% af forsikringspræmien for hele bindingsperioden. Beløbet forfalder til betaling 
ved sletning/ophør. 

1.1.2 
Hvis der sendes en påmindelse, herunder meddelelse om eventuel udpantning, har 
forsikringsselskabet ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og andre omkostninger. 
Forsikringsselskabet har desuden ret til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og 
øvrige serviceydelser svarende til forsikringsselskabets omkostninger herved. Såfremt disse 
omkostninger stiger, er forsikringsselskabet berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer 
til de faktiske omkostninger. 

1.2 
Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter 
erstatningens betaling, eller efter afvisning af skaden, berettiget til skriftligt at ophæve 
forsikringen med 14 dages varsel. 

1.3 Indeksregulering 
Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdato i kalenderåret på 
baggrund af udviklingen i lønindekset for den private sektor som offentliggjort af Danmarks 
Statistik. 
Forsikringssummer, selvrisici samt andre beløbsangivelser indeksreguleres, med mindre andet 
fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen. 

1.4 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 
Forsikringsselskabet kan med 1 måneds varsel til en forfaldsdato ændre betingelserne og/eller 
præmien for denne forsikring, hvis forsikringsselskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser 
ændres for forsikringer af samme art. Ændringer som følge af indeksreguleringer eller 
lovmæssige bestemmelser betragtes ikke som en ændring i præmien og kan ske uden varsel. 



 

1.4.1 
Hvis forsikringstageren ikke godkender ændringen, kan forsikringen opsiges skriftligt til 
ændringsdatoen. Opsigelsesretten gælder ikke ændringer som følge af indeksreguleringer eller 

 
lovmæssige bestemmelser. Ligeledes gælder opsigelsesretten heller ikke ved mindre væsentlige 
ændringer i selvrisiko, præmier eller leverandørskifte for forsikringsselskabet. 

1.5 Risikoforandring 
Forsikringsselskabet skal straks have besked, hvis 
• den forsikrede virksomhed flytter 
• den forsikrede virksomhedsart ændres 
• tagtypen ændres 
• risikoen forøges i forhold til den forsikringsaftale, der er indgået 
• det årlige antal ansatte ændres 

Forsikringsselskabet afgør herefter om forsikringen kan fortsætte. 

1.5.1 
Hvis forsikringstageren ikke giver besked som nævnt under punkt 1.5, kan det medføre, at 
forsikringsselskabets erstatningspligt nedsættes eller helt bortfalder. 

1.6 Ejerskifte og konkurs 
Dækningen bortfalder ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks meddeles til 
forsikringsselskabet. Konkurs betragtes som ejerskifte. 

1.7 Værneting og lovvalg 
Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved retten i 
Herning. 

1.8 Generelle undtagelser 
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte følger af: 
• Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, herunder stormflod. 
• Jordskælv, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturforstyrrelser 
• Krig, krigslignende handlinger, terrorisme, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller 
borgerlige uroligheder. 
• Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution. 
• Atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller i fredstid. 

1.9 Forsikringens varighed og opsigelse 
Forsikringen gælder, medmindre andet fremgår af policen, for 1 år ad gangen og fortsætter, 
hvis          ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftlig med mindst 1 måneds varsel til 
hovedforfald. Såfremt der mellem Mondo Forsikring Formidler A/S og forsikringstageren er 
indgået en flerårig aftale, er Mondo Forsikring Formidler A/S berettiget til at indsætte en ny 
forsikringsgiver. Kan forsikringstageren ikke godkende ændringen, har forsikringstageren ret til 
at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til august for 
forsikringstageren.  

 


