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Når du læser betingelserne, 
skal du huske at: 

1. Forsikringsbetingelserne bør læses sammen med forsik- 

ringspolicen, som sammen udgør forsikringsaftalen. Hvis der 

gælder særlige betingelser for din forsikring, er dette angivet 

i forsikringspolicen. 

2. Dækningsudvidelser gælder kun, når de er tilvalgt og frem- 

går af din forsikringspolice. 

3. Begrænsninger, undtagelser og forholdsregler er markeret 

med gråt. 

4. Alle ord i kursiv er defineret i slutningen af betingelserne. 

Forsikringsgiver: 

 
Europæiske Rejseforsikring A/S, 

herefter kaldet Europæiske ERV 

 
Frederiksbergs Allé 3 

DK-1790 København V 

CVR nr.: 62940514 

 
Forsikringsgiveren er under tilsyn af Finanstilsynet 

1. 

2. 

3. 
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1. 

1.1 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

1.2 

1.5 

1.6 

 
Begrænsninger/undtagelser 

Dækningen omfatter ikke genstande, der sendes særskilt. 

Betingelser/undtagelser 

Det er en betingelse, at der er synlige tegn på voldeligt op- 

brud, at genstandene har været opbevaret i bagage- eller 

opbevaringsrum og at genstandene ikke har været synlige 

udefra. 

Forholdsregler 

Det er en betingelse for dækning, at forsikringstager/bru- 

ger har taget omhyggelig vare på genstandene, og at disse 

ikke har været efterladt uden opsyn, heller ikke for et kort 

tidsrum. 

Forholdsregler 

Indbrudstyveri fra øvelokaler, lofts- eller kælderrum, der 

ikke er beliggende i beboet en- eller tofamiliehuse, er kun 

dækket såfremt samtlige nedennævnte krav tillige er op- 

fyldt: 

a) Vægge og døre skal være af en sådan tykkelse, at det 

ikke er muligt at gennembryde disse uden brug af værk- 

tøj. Vægge og døre skal være af et materiale og konstru- 

eret på en sådan måde, at de forsikrede genstande ikke 

er synlige udefra 

b) Vinduer i stueetage eller kælder skal være forsynet med 

et fastmonteret gitter. Gitteret skal være monteret af en 

fagmand og installationskvittering skal sendes til Euro- 

pæiske ERV på forlangende 

c) Døre og andre indgange skal være forsynet med indstuk- 

ket dirkefri lås, der er godkendt af Forsikring og Pension. 

Forholdsregler 

Mobiltelefoner, tablets, pda, gps er kun dækket såfremt det 

er opbevaret i forsikringstagers håndbagage. Fotoudstyr, 

videoudstyr, IT-udstyr, musik- og måleinstrumenter samt 

tilbehør hertil skal som udgangspunkt opbevares i forsik- 

ringstagers håndbagage. Kan dette ikke lade sig gøre skal 

genstandene anbringes i en flightcase. 

 
Forholdsregler 

Udover de i punkt 1.3 nævnte krav er det en betingelse, at 

der er en korrekt installeret og aktiveret tyverialarm samt 

mørklagte ruder, hvor det ikke er muligt at se ind. 

Tyverialarmen skal sikre alle køretøjets døre, motorhjelm 

samt bagagerumsklap. Desuden skal alarmen aktiveres ved 

forsøg på indtrængen i kabine eller separat varerum ved 

eksempelvis rudeknusning. Alarmen skal være tilsluttet 

bilens horn eller anden separat sirene. 
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Begrænsninger/undtagelser 

Forsikringen dækker ikke eventuelle omkostninger i 

forbindelse med anskaffelse af erstatnings- eller lejede 

genstande, f.eks. rejseudgifter og lignende. Europæiske 

ERV kan ikke garantere, at det er muligt at leje tilsvarende 

udstyr, ligesom Europæiske ERV ikke kan formidle kontakt 

til udlejer. 

1.7 

1.8 

1.9 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

1.10 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

1.11 

Begrænsninger/undtagelser 

Dækningen omfatter ikke skader 

a) som følge af langsom udsivning 

b) der skyldes udsivning af medbragte væsker. 

Forholdsregler 

Det er en forudsætning for dækning af lejet udstyr, at 

udstyret ikke er forsikret for samme risiko anden steds. 

I dette tilfælde vil der være tale om en subsidiær dækning. 

Forsikringen dækker fra den dag Europæiske ERV mod- 

tager anmeldelse om en dækningsberettiget skade. Indtil 

erstatning er udbetalt eller eventuel reparation er tilende- 

bragt. Såfremt der ikke er tale om en dækningsberettiget 

skade, skal lejeudgiften betales af forsikringstager. 

mailto:erhverv-skade@erv.dk
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a) Glemte, tabte eller forlagte genstande. 

b) Omkostninger til reetablering af databaser, edb-pro- 

grammer og anden software 

c) Skade, der skyldes vejrligets påvirkning eller klimatiske 

forhold, f.eks. sol, kulde, tørke, støv, fugt, indirekte lyn- 

nedslag, kondensvand eller indtrængen af nedbør 

d) Skade som følge af normal brug, såsom slitage, gradvis 

forringelse, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbetjening, 

forkert strømtilslutning, mekaniske eller elektriske for- 

styrrelser, fabrikations- eller materialefejl, skade opstået 

under reparation samt kosmetiske skader 

e) Skade, der er fremkaldt af forsikringstager/bruger eller 

andre med lovlig adgang til genstandene, ved forsæt el- 

ler grov uagtsomhed, ved selvforskyldt beruselse, hvor 

beruselsen er en medvirkende årsag til skaden samt 

alkohol-, narkotika-, og/eller medicinmisbrug 

f) Tab, der indtræder som en direkte eller indirekte følge 

af krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige urolighe- 

der, strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden 

foranstaltning af offentlig myndighed eller 

g) Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller 

bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald 

h) Beskadigelse af sportsudstyr og droner under ud- 

øvelse/anvendelse 

i) Tyveri af genstande der henstår uden effektivt opsyn. 

De forsikrede genstande må ikke forlades af forsikrings- 

tager, heller ikke for kortere tid 

j) Tyveri af genstande anbragt på bilen samt genstande 

fra eller på mobilhome, campingvogn, trailer, telt, søfart- 

tøj, tag- og skibokse eller andre påhængsvogne 

k) Tyveri fra øvelokale eller kælderrum hvor der ikke er et 

korrekt monteret gitter 

l) Genstande, i de tilfælde hvor dokumentation ikke kan 

fremskaffes, hvor det er sædvanligt og normalt, at for- 

sikringstager kan dokumentere sit tab 

m) Beskadigelse såfremt genstandene ikke kan fremsen- 

des til Europæiske ERV på forlangende. 

2. 

2.1 
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3. 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

a) 

b) 
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3. 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

1) 

2) 

c) 
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