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All risks-forsikring 
Forsikringsbetingelser 

 

De almindelige forsikringsbetingelsers 
opdeling 

 

 
 

100 Forsikringstager/sikrede 

200 Forsikringssted 

300 Skader, som erstattes 

400 Undtagelser 

410 Generelt 

420 Bygning 

430 Bygning og løsøre 

440 Løsøre 

450 Driftstab 
 

500 Bygning 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

600 

700 Driftstab 
710 Forsikringsinteresse/ 

forsikringssum 

720       Dækningsperiode 
730 Skadetilfælde 

 
800 Skadetilfælde - generelt  
 810 Afværgelse af skade  
 820 Forsikring andetsteds 

830 Selvrisiko 
 

900 Fællesbetingelser 
 910 Forhold under policens løbetid 
 
 

1000 

920 Forhold i skadetilfælde 
 
Definitioner 

510 Forsikrede genstande 

520 Forsikringsværdi/forsikringssum 

530 Skadetilfælde 

540 Erstatningens udbetaling 

550 Indeksregulering 
 
Løsøre 

610 Forsikrede genstande 

620 Forsikringsværdi/forsikringssum 

630 Skadetilfælde 
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Almindelige forsikringsbetingelser 
i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 

 
 

100 FORSIKRINGSTAGER/SIKREDE 
 

110 Forsikringstager er den, der med 
selskabet har truffet aftale om 
forsikringen. 

 
120 Sikret er den, der i skadetilfælde har ret til 

forsikringsydelsen. 
 

200 FORSIKRINGSSTED 
 

210 Forsikringen dækker på det i policen 
nævnte forsikringssted eller 
forsikringssteder. 

 
300 SKADER, SOM ERSTATTES 

 
310 Forsikringen dækker direkte fysisk tab 

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

 
311 Desuden dækkes skade på bygning 

forårsaget af udsivning af vand fra 
skjulte vand-, varme- og sanitets- 
installationer i bygningen. Dog dækkes 
ikke 

 
- udgifter til reparation af røranlæg og 

tilhørende isoleringsmateriale samt 
hermed forbundne udgifter til 
retablering af ikke-beskadigede 
bygningsdele 

 
- udgifter til konstatering af skadeårsag 

samt hermed forbundne udgifter til 
retablering af ikke-beskadigede 
bygningsdele. 

 
320 Tab ved nedgang i omsætningen af varer 

og tjenesteydelser (driftstab), som er en 
direkte følge af en under forsikringen 
dækningsberettiget begivenhed, for så 

vidt det fremgår af policen, at driftstab er 
medforsikret. 
 

330 Forsikringen dækker skader eller tab, der 
opstår i forsikringstiden. 
 

400 UNDTAGELSER 
 

410 Generelt 
 

411 Forsikringen dækker ikke skade og/eller 
tab, der hidrører fra: 
 

411.1 Atomkernereaktioner, fx kernespaltning 
(fission), kernesmeltning (fusion) og 
radioaktiv stråling, hvad enten skaden 
indtræder i krigs- eller fredstid. 
 
Skade, som direkte eller indirekte er 
forårsaget af kernereaktioner, benyttet til 
sædvanligt industrielt, medicinsk eller 
videnskabeligt formål er imidlertid dækket, 
når der er tale om forskrifts- mæssig 
anvendelse, der ikke har stået i forbindelse 
med reaktor eller accelerator- drift. 
 

411.2 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø og 
vandløb. 
 

411.3 Jordskælv, cykloner, tornadoer, 
vulkanudbrud eller andre 
naturkatastrofer. 
 

411.4 Krig, krigslignende handlinger, 
neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør 
eller borgerlige uroligheder. 
 

411.5 Beslaglæggelse, nationalisering eller 
revolution. 
 

411.6 Sprængningsarbejder på 
forsikringsstedet. 
 

411.7 Sprængstoffer medført i nedstyrtede 
luftfartøjer. 
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411.8 Forsæt eller grov uagtsomhed udvist af 
sikrede, nogen i sikredes ledelse eller 
nogen, hvis tilknytning til sikrede gør 
det rimeligt at identificere den 
pågældende med sikrede. 

 
411.9 Udgifter til midlertidig reparation af de 

forsikrede genstande, udført uden 
selskabets samtykke, medmindre dette 
udføres for at afværge eller begrænse en 
dækningsberettiget driftstabsskade. 

 
411.10 Neskadigelse af kosmetisk art samt 

farveforskelle mellem erstattede og ikke- 
skaderamte genstande. 

 
411.11 Temperaturændringer, kondens, 

fugtighed, krympning, tab af vægt, 
forurening, sammenblanding, lyspå- 
virkning, ændringer i smag eller struktur, 
medmindre det er en direkte følge af en i 
øvrigt dækningsberettiget skade. 

 
411.12 Svamp og insekter eller andre skadedyr. 

 
412   Forsikringen dækker endvidere ikke: 

 
412.1 Tab og/eller skade på genstande, hvis 

skaden består i, at disse genstande er 
gradvist forringet, fx på grund af 

 
- slid og ælde, 
- rust, tæring eller korrosion, 

- mangelfuld vedligeholdelse, 

- genstandens egen beskaffenhed. 
 

412.2 Fejlkonstruktion og materialefejl. 
 

412.3 Tab forårsaget af andre strafbare forhold 
end røveri, tyveri og hærværk. Røveri, 
tyveri og hærværk er kun dækket i det 
omfang, det er særskilt anført i det 
følgende. 

 
412.4 Pådragelse af enhver form for 

erstatningsansvar, eller foranstaltninger 
til afværgelse heraf. 

420 Bygning 
 

421 Forsikringen dækker ikke skade og/eller 
tab, der hidrører fra: 

 
421.1 Tørkogning af kedler, dog dækkes kedler til 

rumopvarmning. 
 

421.2 Frostsprængning af tagbeklædning, 
medmindre dette er en umiddelbar følge 
af en i øvrigt dækningsberettiget skade. 

 
422 Forsikringen dækker endvidere ikke: 

 
422.1 Hærværk udvendigt på bygninger, dog 

dækkes rudeknusning. 
 

422.2 Tab og/eller skade opstået ved bygge-, 
anlægs-, nedbrydningsarbejder, reno- 
vering og reparationsarbejder, jf. dog 
punkt 914, medmindre skaden skade- 
årsagen er brand, eksplosion, spræng- 
ning af dampkedler og højtrykskogekar 
(autoklaver), lynnedslag, tilsodning, 
røgskade, slukningsskade eller nedstyrt- 
ning af luftfartøj eller genstande herfra. 

 
Skade ved reparation eller ændring af rør- 
og varmeanlæg er dog dækket i det 
omfang, sådan skade ikke kan erstattes 
hos andre. 

 
430 Bygning og løsøre 

 
431 Forsikringen dækker ikke skade og/eller 

tab, som hidrører fra: 
 

431.1 Udstrømmende væsker efter frost- 
sprængning i uopvarmede lokaler, 
medmindre frostsprængningen skyldes 
tilfældigt svigtende varmeforsyning eller 
andre forhold, som sikrede/forsikrings- 
tageren er uden skyld i. 

 
431.2 Vandskade som følge af optøning af 

frosne rørledninger, når optøningen ikke 
udføres af autoriserede fagfolk. 

 
Udgifterne til optøningen er ikke omfattet 
af forsikringen. 
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431.3 Nedbør og tøbrud, som trænger ind 
gennem utætheder og åbninger, der ikke 
er en umiddelbar følge af en anden 
dækningsberettiget skade på bygningen. 

 
Dog dækkes skader ved opstigning af 
grund- og/eller kloakvand, som under 
voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få 
normalt afløb. 

 
431.4 Vand fra tagrender eller nedløbsrør fra 

tagfladeafvanding, medmindre dette er 
en umiddelbar følge af en 
dækningsberettiget skade. 

 
431.5 Kortslutning eller andre elektriske 

fænomener, hvortil også henregnes 
induktion fra elektrisk uvejr samt udefra 
kommende overspændingsskader, 
medmindre skaden forårsager brand 
og/eller eksplosion. 

 
Dog dækkes skader forvoldt af 
lynnedslag direkte i det forsikrede eller 
de bygninger, hvori de forsikrede 
genstande beror. 

 
431.6 Sætningsskade på bygninger eller anden 

skade, der er en følge af sætningsskade. 
 

432 Forsikringen dækker endvidere ikke: 
 

432.1 Skade opstået under påfyldning af eller 
aftapning fra tanke og/eller tankanlæg 
samt køle- og fryseanlæg. 

 
432.2 Skade på tårn- og svingkraner, herunder 

bygge-, havne-, skibsværfts-, højbane- 
kraner samt andre kraner, der kræver 
A-certifikat, jf. Arbejdsministeriets 
bekendtgørelse om kranførercertifikat, 
medmindre skaden/skadeårsagen er 
brand, eksplosion, sprængning af 
dampkedler og højtrykskogekar 
(autoklaver), lynnedslag, tilsodning, 
røgskade, slukningsskade eller 
nedstyrtning af luftfartøj. 

 
432.3 Skade eller tab, for hvilke en reparatør, 

leverandør, entreprenør eller transportør 

er ansvarlig ifølge indgået aftale, 
garantiforpligtelser eller lov. 

 
440 Løsøre 

 
441 Forsikringen dækker ikke skade og/eller 

tab som følge af: 
 

441.1 Simpelt tyveri. 
 

441.2 Montage, demontage, afprøvning og 
indkøring. 

 
441.3 Væskers eller luftformige stoffers 

påvirkning, storm, skypumper, snetryk og 
hærværk (dog dækkes rudeknusning), når 
løsøre befinder sig under åben himmel 
samt i skure, containere, halvtage, 
drivhuse, eller konstruktioner, som kun er 
beklædt med lærred eller plastfolie. 

 
441.4 Betjeningsfejl, behandlingsfejl, program- 

meringsfejl samt indtastningsfejl på 
genstande, der er under forarbejdning. 

 
441.5 En genstands utilstrækkelige eller 

manglende emballering, tildækning eller 
utilstrækkelige fastgørelse til transport- 
midlet. 

 
441.6 Edb-datamisbrug af enhver art, herunder 

programmanipulation, udeladelse, 
ændring eller tilføjelse af data udført på 
eller i tilknytning til sikredes edb-anlæg. 

 
441.7 Mistede data på elektroniske data- 

bærende medier, medmindre tabet er en 
følge af en i øvrigt dækningsberettiget 
skade 

 
441.8 Mistede oplysninger vedrørende 

fordringer, tilgodehavender og 
fakturabeløb. 

 
Dog dækkes omkostninger til retablering 
af nævnte oplysninger, hvis denne 
dækning er omfattet af forsikringen. 
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442 Forsikringen dækker endvidere ikke: 
 

442.1 Maskinelle funktionsfejl og forstyrrelser, 
herunder overbelastning, eller skader 
som følge heraf. 

 
442.2 Maskinhavari herunder sønderrivning 

eller sprængning som følge af centri- 
fugalkraft. 

 
442.3 Tab og/eller skade på selvkørende entre- 

prenørmaskiner, herunder mobil- og 
autokraner samt trucks og stablere, med en 
effekt over 14 kW (20HK), medmindre 
skaden/skadeårsagen er brand, eksplo- 
sion, sprængning af dampkedler og høj- 
trykskogekar (autoklaver), lynnedslag, 
tilsodning, røgskade, slukningsskade eller 
nedstyrtning af luftfartøj eller genstande 
herfra, indbrudstyveri samt hærværk i 
forbindelse hermed, storm og/eller 
vandskade. 

 
442.4 Skade på registreringspligtige motorkøre- 

tøjer, knallerter samt sø- og luftfartøjer. 
 

450 Driftstab 
 

451 Forsikringen dækker ikke følgende tab: 
 

451.1 Ethvert indirekte tab, der ikke kan 
betragtes som driftstab, herunder 
kontraktbøder, tab af goodwill, licens og 
forsinkelse. 

 
451.2 Tab eller forøgelse af tab, der skyldes 

strejke eller lockout. 
 

451.3 Tab eller forøgelse af tab ved forsinkelse af 
virksomhedens genoptagelse som følge af 
forbedringer, udvidelse, offentlige påbud 
eller lignende. 

 
500 BYGNING 

 
510 Forsikrede genstande 

 
Forsikringen omfatter de i policen 
nævnte bygninger inkl. fundament indtil 
en dybde af 1 m under jordlinje eller 
under kældergulv. Uden særskilt 

tilkendegivelse i policen er følgende 
indbefattet under forsikringen, for så vidt 
det tilhører forsikringstageren: 
 

511 Faste elinstallationer, herunder: 
 

- stikledninger og hovedtavler 
 

- kraftinstallationer frem til styretavle 
respektive motorværn 
 

- lysinstallationer, herunder faste 
armaturer, men ikke rør, pærer, 
lysreklamer og lysskilte. 
 

512 Fast bygningstilbehør, faste bygnings- 
dele, nedgravede, murede eller støbte 
bassiner og faste installationer af 
sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig 
karakter, herunder: 
 

- gas- og vandinstallationer 
 

- rumtemperatur- og rumventilation- 
sanlæg 
 

- elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, 
 

- vaskeanlæg og hårde hvidevarer. 
 

513 Gulvbelægninger, herunder tæpper, der 
enten er limet fast til et underlag eller 
lagt på et underlag, der ikke kan 
betragtes som færdigt gulv. 
 

514 Anlæg til brandmæssig sikring af 
bygningen eller afsnit deraf samt 
civilforsvarsmateriel. 
 

515 Flagstænger, antenner til ikke-erhvervs- 
mæssig brug, gårdbelægninger, grund- 
vandspumper, hegn (ikke levende), tårn- 
og facadeure. 
 

516 Vægmalerier, relieffer, udvendig 
udsmykning på bygningen, kun for deres 
håndværksmæssige værdi - dog 
maksimalt med indtil 500.000 kr., 
indeksreguleret i medfør af punkt 550. 
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517 Haveanlæg, i det omfang forsikrings- 
tageren ikke kan kræve udgifterne dækket 
af det offentlige. For beplantning erstattes 
alene udgifter til nyplantning, det vil for 
buske og træer sige ikke over 4 år gamle 
planter. Erstatningen bortfalder, såfremt 
retablering ikke finder sted. 

 
520 Forsikringsværdi/forsikringssum 

 
De forsikrede bygninger er dækket for 
deres værdi som nye, medmindre andet 
er anført i policen. 

 
530 Skadetilfælde 

 
Erstatning fastsættes til det beløb, det 
uden unødig forsinkelse vil koste at 
genopføre/reparere de beskadigede 
bygninger i uændret skikkelse på samme 
sted. 

 
531 Ved erstatningsfastsættelsen kan ikke 

benyttes priser for dyrere bygge- 
materialer end i de skaderamte 
bygninger, og højst for byggematerialer 
og byggemetoder, der er gængse på 
skadetidspunktet. 

 
532 Der tages ved erstatningens fastsættelse 

hensyn til ændringer af byggepriser, der 
måtte finde sted inden for en normal 
byggeperiode regnet fra skadetids- 
punktet. 

 
533 Såfremt det skaderamte på grund af slid 

og ælde er værdiforringet med mere end 
30% i forhold til nyværdien, fastsættes 
erstatningen under hensyntagen til 
værdiforringelsen. 

 
534 Endvidere dækkes følgende udgifter: 

 
534.1 Forøgede byggeudgifter 

 
Forøgede byggeudgifter, som efter en 
forsikringsbegivenhed, ved istand- 
sættelse eller genopførelse, påføres 
forsikringstageren til opfyldelse af krav, 
som stilles af bygningsmyndigheder i 

kraft af byggelovgivningen. Erstatningen 
beregnes til de udgifter af ovennævnte 
art - regnet efter priserne på skade- 
tidspunktet - der vil medgå til istand- 
sættelse eller genopførelse i samme 
skikkelse, til samme anvendelse og på 
nøjagtig samme sted. 

 
Det er en betingelse, 

 
- at udgifterne vedrører de dele af 

bygningen, for hvilke der ydes 
erstatning 

 
- at dispensation fra bestemmelserne 

ikke har kunnet opnås 
 

- at bygningens værdiforringelse på 
grund af slid og ælde ikke overstiger 
30 % i forhold til nyværdi 

 
- at istandsættelse eller genopførelse 

finder sted. 
 

Dækningen omfatter ikke 
 

- udgifter, der skyldes mangelfuld 
vedligeholdelse, 

 
- udgifter til gennemførelse af 

foranstaltninger, som af myndigheder 
var forlangt eller kunne være forlangt 
inden forsikringsbegivenheden. 

 
Erstatning efter dette punkt er for hver 
bygning begrænset til 10 % af nyværdien, 
max. 1.000.000 kr., indeksreguleret i 
medfør af punkt 550. 

 
534.2 Anvendelige rester 

 
Såfremt offentlige myndigheders krav, der 
er stillet før skadestidspunktet, er til hinder 
for genopførelse af en beskadiget bygning, 
og dispensation ikke har kunnet opnås, 
erstattes tillige anvendelige rester under 
forudsætning af, at bygningens 
beskadigelse er mindst 50 %. Det beløb, 
der kan inddrives ved salg af resterne til 
anden anvendelse, fradrages i 
erstatningen. 
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534.3 Huslejetab 
 

I det omfang forsikringsstedet ikke kan 
benyttes som følge af en dæknings- 
berettiget skade dækkes: 

 
- dokumenteret tab af lejeindtægt 

 
- udgifter til leje af lokaler svarende til 

de lokaler, som forsikringstageren 
selv benytter til beboelse og kontor. 

 
Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed 
med indtil 1.000.000 kr., indeksr- eguleret i 
medfør af punkt 550, for tiden indtil 
forsikringsstedet igen kan tages i brug, 
dog højst 12 måneder efter skadens 
indtræden. 

 
Forsikringsstedet betragtes som taget i 
brug senest en måned efter skadens 
udbedring. 

 
Genopføres en beskadiget bygning ikke, 
eller genopføres den i en anden skikkelse, 
udregnes erstatningsbeløbet for det 
(kortere) tidsrum, der normalt vil medgå 
til at sætte bygningen i samme stand 
som før skaden. 

 
Forsinkes udbedringen af forhold, 
forsikringstageren har indflydelse på, 
ydes ikke erstatning for det derved 
forårsagede lejetab eller afsavn af egne 
lokaler. 

 
Erstatning ydes alene i det omfang, tabet 
eller udgifterne ikke kan kræves dækket af 
anden forsikring. 

 
534.4 Oprydningsudgifter 

 
Nødvendige udgifter til: 

 
- Fjernelse, deponering og destruktion af 

slukningsvand og effekter anvendt til 
skadebekæmpelse 

 
- Oprydning efter en forsikrings- 

begivenhed, herunder bortskaffelse 

og destruktion af de forsikrede 
genstande, herunder hjælpestoffer til 
produktion, affald o.l. fra 
virksomheden. 

 
Dækningen er begrænset til 20 % af de 
forsikrede bygningers ny-/dagsværdi, dog 

 
min. 500.000 kr. og max. 1.500.000 kr. 

 
pr. forsikringsbegivenhed. Beløbet 
indeksreguleres i medfør af punkt 550. 

 
Forsikringen dækker ikke udgifter til 
opgravning, oprydning, rensning, 
fjernelse, opbevaring eller anden særlig 
behandling af jord, vand eller luft i det 
omgivende miljø, uanset om sådanne 
foranstaltninger måtte være nødvendig- 
gjort af en af forsikringen omfattet 
begivenhed. 

 
534.5 Redning og bevaring 

 
Rimelige udgifter til redning og bevaring 
af de forsikrede genstande i forbindelse 
med en forsikringsbegivenhed. 

 
534.6 Skadebegrænsning 

 
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 
dækkede begivenheder. 

 
534.7 Bortkomst 

 
Forsikrede genstande, der bortkommer 
under en forsikringsbegivenhed. 

 
540 Erstatningens udbetaling 

 
541 Erstatning udbetales, når retablering af 

det beskadigede har fundet sted. 
 

542 Udbetaling af erstatning forudsætter 
samtykke fra alle, hvis interesse 
forsikringen skal dække, herunder alle 
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berettigede ifølge samtlige adkomster og 
hæftelser, der er tinglyst på ejen- 
dommen. 

 
543 Kan genstande magen til de skaderamte 

ikke fremskaffes, betales kontant 
erstatning svarende til den udgift, 
selskabet ville have haft, hvis genstande 
magen til de skaderamte havde været i 
handlen. 

 
544 For bygninger, der henligger forladt og 

ubenyttet, fastsættes erstatningen med 
fradrag for såvel værdiforringelse på 
grund af slid og ælde som for nedsat 
anvendelighed (dagsværdi). 

 
545 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 de almindelige 
bestemmelser for skadeopgørelse af 
bygningen (dagsværdi). 

 
546 Såfremt erstatningen ikke anvendes til 

retablering af de beskadigede bygninger, 
foretages foruden fradrag for 
værdiforringelse på grund af slid og ælde 
også fradrag for nedsat anvendelighed. 
Erstatningen kan ikke overstige 
bygningens handelsværdi. 

 
550 Indeksregulering 

 
Indeksregulering foretages hvert år for 
præmien og de beløbsangivelser, der i 
henhold til forsikringsbetingelserne er 
indeksregulerede. Reguleringen sker på 
grundlag af Reguleringsindeks for 
Boligbyggeri for juli måned, der 
offentliggøres af Danmarks Statistik. 

 
De beløb, der er indeksreguleret, ændres 
med den %-sats, som indekset er steget 
eller faldet. 

 
Regulering af de beløbsangivelser, der er 
anført i forsikringsbetingelserne, foretages 
straks fra det følgende års 1. januar. 

 
De beløbsangivelser, der i henhold til 
forsikringsbetingelserne er 
indeksreguleret, er baseret på indekstal 
130 (juli 1993). 

 
Ophører udgivelsen af det i dette punkt 
anførte indeks, er selskabet berettiget til at 
fortsætte indeksreguleringen på grundlag 
af et andet tilsvarende indeks. 

 
600 LØSØRE 

 
610 Forsikrede genstande 

 
611 Medmindre andet er anført i policen, 

dækker forsikringen forsikringstagerens 
løsøre. Ved løsøre forstås varer - herunder 
råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, 
emballage, inventar, lokaleindretning 
bekostet af forsikringstageren, maskiner 
og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj, 
redskaber og motorkøretøjer, der ikke er 
registreringspligtige. 

 
612 Uden særlig anmeldelse er 

originalmodeller og -tegninger som 
genfremstilles, medforsikret for indtil 
250.000 kr. 

 
613 Uden særlig anmeldelse er kartoteker, 

forretningsbøger, arkiver og registre, 
elektronisk lagrede data samt 
igangværende skriftlige arbejder som 
genfremstilles, medforsikret for indtil 
250.000 kr. 

 
614 Forsikringen omfatter rede penge, penge- 

repræsentativer, værdipapirer, manu- 
skripter og dokumenter, som findes på 
forsikringsstedet. 

 
Selskabets erstatningspligt er dog 
begrænset til 5.000 kr. i almindeligt 
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gemme og 30.000 kr. i aflåset, egentligt 
pengeskab eller boks. 

 
Forsikringen omfatter ikke tyveri fra 
pengeskab eller -boks, sket ved benyttelse 
af koden og/eller nøglerne dertil, for så vidt 
disse har været efterladt på 
forsikringsstedet. 

 
615 Forsikringen omfatter ran eller røveri af 

løsøre, herunder rede penge, penge- 
repræsentativer og værdipapirer, fra 
forsikringstageren eller dennes 
personale, såvel på forsikringsstedet som 
under transport overalt i Danmark. Det er 
en betingelse for dækning af ran, at der 
gøres anskrig straks efter ranet. 

 
Selskabets erstatningspligt er dog, for så 
vidt angår rede penge, pengerepræ- 
sentativer og værdipapirer, begrænset til 
100.000 kr. 

 
616 Ud over forsikringstagerens egne 

genstande omfatter forsikringen også 
tredjemands genstande, som forsikrings- 
tageren i skadetilfælde har pligt til at 
erstatte eller bærer risikoen for. 

 
617 Med eventuel forsikringssum, der 

herefter måtte være tilovers, omfatter 
forsikringen tredjemands genstande, 
som forsikringstageren ikke har pligt til 
at erstatte eller ikke bærer risikoen for. 

 
618 Dækningen for genstande tilhørende 

tredjemand gælder kun i det omfang, 
genstandene ikke er dækket ved anden 
forsikring. 

 
620 Forsikringsværdi/forsikringssum 

 
I forsikringsværdien for løsøre med- regnes 
værdien af samtlige løsøre- genstande, der 
er forsikret under policen. 

 
621 Værdien af inventar, installationer, 

maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres 
på grundlag af nyværdien, hvorved 
forstås genanskaffelsesprisen umiddel- 
bart før en forsikringsbegivenheds 

indtræden uden fradrag for alder og 
brug, men med rimelige fradrag for 
nedsat anvendelighed eller andre 
omstændigheder. 

 
622 Værdien af genstande, som forsikrings- 

tageren selv har tilvirket til salg, opgøres på 
grundlag af den pris, som ved salg på 
almindelige vilkår ville kunne opnås 
umiddelbart før en forsikrings- 
begivenheds indtræden, med fradrag for 
regelmæssige salgsomkostninger, 
undgået handelsrisiko samt fordelen ved 
kontant betaling, dog kun for så vidt 
forsikringstageren ikke derved opnår en 
fordel, han ikke ville have opnået, såfremt 
forsikringsbegivenheden ikke havde 
fundet sted. 

 
Værdien af genstande, som forsikrings- 
tageren selv har under tilvirkning med 
senere salg for øje, opgøres på grundlag af 
produktionsomkostningerne (herunder 
råmaterialer) med tillæg af andel, dels af 
forsikringstagerens generalomkost- ninger, 
dels af avancen ved færdigvarens salg til en 
pris, der på almindelige vilkår kunne opnås 
umiddelbart før forsikrings- begivenhedens 
indtræden, med fradrag som ovenfor 
anført. 

 
Værdien af andre genstande end de i 
punkt 621 og 622 nævnte opgøres på 
grundlag af genanskaffelsesprisen 
umiddelbart før en forsikrings- 
begivenheds indtræden med rimelige 
fradrag for alder, brug, nedsat 
anvendelighed eller andre 
omstændigheder. 

 
623 Originalmodeller og -tegninger med- 

regnes med disses værdi, dog højst med 
de under punkt 612 anførte beløb. 

 
624 Kartoteker, forretningsbøger m.v. 

medregnes med disses værdi, dog højst 
med de under punkt 613 anførte beløb. 

 
625 Rede penge m.v. medregnes med disses 

værdi, dog højst med de under punkt 614 
anførte beløb. 
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626 Hvis forsikringsværdien udregnet efter de i 
punkterne 621 - 625 nævnte principper 
overstiger forsikringssummen, respektive 
den angivne totalforsikringssum, erstattes 
en skade kun forholdsmæssigt. 

 
627 Hvis policen er opdelt i flere positioner, 

henholdsvis underpositioner eller afsnit 
med hver sin forsikringssum, behandles 
hver position henholdsvis underposition 
eller afsnit som en selvstændig forsikring. 

 
630 Skadetilfælde 

 
Hvis selskabet forlanger det, skal 
forsikringstageren levere selskabet en 
fortegnelse over de skaderamte og ikke- 
skaderamte genstande. 

 
631 I overensstemmelse med de i punkt 620 

anførte principper opgøres skaden som 
forskellen mellem værdien af de forsikrede 
genstande før og efter skaden. 

 
632 Ved inventar, installationer, maskiner og 

øvrigt driftsudstyr gælder dog: 
 

632.1 Tabet opgøres som forskellen mellem de 
skaderamte genstandes nyværdi og deres 
værdi efter skaden. 

 
632.2 Beskadigede genstande skal, 

medmindre anden aftale er truffet med 
selskabet, inden 1 år fra skadedagen, 
være istandsat eller genanskaffet, 
respektive istandsættelse eller 
genanskaffelse efter selskabets skøn skal 
være betryggende sikret, idet der i 
modsat fald kun ydes erstatning på 
grundlag af dagsværdien. 

 
632.3 Forskellen mellem den til nyværdien og 

den til dagsværdien svarende del af 
erstatningen kan først udbetales, når de 
beskadigede genstande er istandsat eller 
genanskaffet, respektive istandsættelse 
eller genanskaffelse efter selskabets skøn 
er betryggende sikret. 

633 Selskabet er berettiget til at overtage en 
beskadiget genstand mod at erstatte 
dens værdi før skaden (for inventar, 
installationer, maskiner og øvrigt 
driftsudstyr nyværdien), ligesom 
selskabet er berettiget til at yde 
erstatning in natura og til at sætte 
beskadigede genstande i samme stand 
som før skaden. 

 
634 Endvidere dækkes ud over den angivne 

forsikringssum følgende udgifter: 
 

634.1 Oprydningsudgifter 
 

Nødvendige udgifter til: 
 

- Fjernelse, deponering og destruktion af 
slukningsvand og effekter anvendt til 
skadebekæmpelse 

 
- Oprydning efter en forsikrings- 

begivenhed, herunder bortskaffelse og 
destruktion af de forsikrede 
genstande, herunder hjælpestoffer til 
produktion, affald o.l. fra 
virksomheden. 

 
Dækningen er begrænset til 20 % af den 
aftalte, samlede løsøreforsikringssum for 
alle positioner, dog 

 
min. 500.000 kr. og max. 1.500.000 kr. pr. 

forsikringsbegivenhed. 

Forsikringen dækker ikke udgifter til 
opgravning, oprydning, rensning, 
fjernelse, opbevaring eller anden særlig 
behandling af jord, vand eller luft i det 
omgivende miljø, uanset om sådanne 
foranstaltninger måtte være 
nødvendiggjort af en af forsikringen 
omfattet begivenhed. 

 
634.2 Redning og bevaring 

 
Rimelige udgifter til redning og bevaring 
af de forsikrede genstande i forbindelse 
med en forsikringsbegivenhed. 
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635 Endvidere dækkes i det omfang, der er 
plads inden for den angivne 
forsikringssum: 

 
635.1 Skadebegrænsning 

 
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 
dækkede begivenheder. 

 
635.2 Bortkomst 

 
Forsikrede genstande, der bortkommer 
under en forsikringsbegivenhed. 

 
700 DRIFTSTAB 

 
710 Forsikringsinteresse/forsikringssum 

 
Forsikringssummen for driftstabs- 
forsikringen skal svare til forsikrings- 
interessen. Er forsikringssummen mindre 
end forsikringsinteressen, foreligger 
underforsikring, og i så fald dækkes kun så 
stor en del af det lidte tab, som svarer til 
den del, forsikringssummen udgør af 
forsikringsinteressen. 

 
711 For forsikring under position I med en 

dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er 
forsikringsinteressen forsikrings- tagerens 
forventede samlede omsætning af varer og 
tjenesteydelser i de første 
12 måneder efter dækningsperiodens 
begyndelsestidspunkt med fradrag af 
forventet forbrug i samme periode af 

 
- indkøbte handelsvarer til videresalg, 

 
- råvarer og varer under fremstilling, 

 
- direkte løn inkl. lønafhængige 

omkostninger til medarbejdere, der 
ikke henhører under Funktionærloven 
respektiv Lærlingeloven. 

712 For forsikringer med en dækningsperiode 
på 18 eller 24 måneder er forsikrings- 
interessen forsikringstagerens for- ventede 
samlede omsætning af varer og 
tjenesteydelser i de første 24 måneder 
efter dækningsperiodens begyndelses- 
tidspunkt med fradrag af forventet forbrug 
i samme periode af det under punkt 711 
nævnte. 

 
713 Ved omsætning forstås faktureret 

omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede 
rabatter, bonus og anden salgsreduktion. 

 
714 Forsikringsinteressen for position II er den 

på policen anførte procent af forventet 
direkte løn inkl. lønafhængige 
omkostninger til egne medarbejdere, der 
ikke henhører under Funktionærloven 
respektiv Lærlingeloven. 

 
Den således definerede løn omfatter altid 
de første 12 måneder efter 
dækningsperiodens 
begyndelsestidspunkt. 

 
720 Dækningsperiode 

 
Dækningsperioden er det i policen 
anførte tidsrum, for hvilket selskabet 
erstatter driftstab som følge af en 
forsikringsbegivenhed. 

 
721 Dækningsperioden begynder på det 

tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed 
konstateres. 

 
722 Tab, der helt eller delvis hidrører fra de 

første 8 timers standsning, erstattes kun, 
såfremt virkningen strækker sig ud over 30 
dage efter, at forsikringsbegivenheden er 
konstateret. 

 
723 Dækningsperioden ophører så mange 

måneder senere, som svarer til det på 
policen angivne antal måneder og på 
samme tidspunkt af døgnet som 
begyndelsestidspunktet. 

 
724 For forsikringer med en dækningsperiode 

på 12 måneder og derover, kan 
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forsikringstageren forlange tidspunktet 
for dækningsperiodens begyndelse 
udskudt i indtil 6 måneder efter, at 
forsikringsbegivenheden er konstateret. 

 
Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, 
skal forsikringstageren snarest muligt og 
inden for 14 dage efter forsikrings- 
begivenhedens konstatering give 
selskabet meddelelse om dag og tid for 
dækningsperiodens begyndelse. 

 
Dækningsperiodens begyndelses- 
tidspunkt kan herefter ikke yderligere 
ændres. 

 
730 Skadetilfælde 

 
731 Begrænsning af driftstab 

 
731.1 Er skade sket, er forsikringstageren 

forpligtet til i videst muligt omfang at 
afværge og begrænse skadens 
virkninger, herunder at søge at 
opretholde sin omsætning af varer og 
tjenesteydelser for at afværge eller 
begrænse driftstabet. 

 
Inden for dækningsperioden er 
forsikringstager dog berettiget til at 
producere til lager i overensstemmelse 
med virksomhedens budget. 

 
731.2 Forsikringstageren er pligtig til effektivt at 

samarbejde med forsikringsselskabet med 
henblik på foranstaltninger til afværgelse 
eller begrænsning af driftstabet. 

 
732 Skadeopgørelse 

 
732.1 Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 

dage efter dækningsperiodens udløb. 
 

732.2 Position I: 
I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af 
forsikringsinteressen (jf. punkterne 711 - 
713). Den således opgjorte interesse 
indgår i erstatnings- beregningen, hvis 
den er lavere end forsikringssummen; i 
modsat fald 

anvendes forsikringssummen. Det beløb, 
der skal indgå i erstatningsberegningen, 
betegnes erstatningsgrundlaget. 

 
732.3 Position II: 

I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af 
forsikringsinteressen (jf. punkt 714), der 
indgår i erstatningsberegningen, hvis den 
er lavere end forsikringssummen; i modsat 
fald indgår forsikringssummen i 
erstatningsberegningen.. 

 
733 Erstatningsberegning 

 
733.1 Forsikringstageren kan ikke opnå mere i 

erstatning, end hvad der kræves til 
dækning af det faktisk lidte tab, der 
omfattes af forsikringen. 

 
733.2 Position I: 

Erstatningen udgør så stor en del af 
erstatningsgrundlaget, som den af skaden 
forårsagede nedgang i omsæt- ningen i 
dækningsperioden udgør af den 
forventede omsætning i 12 respektive 24 
måneder efter dækningsperiodens 
begyndelse, jf. punkt 720. Ved omsæt- 
ning forstås faktureret omsætning ekskl. 
merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og 
anden salgsreduktion. 

 
Nedgangen i omsætningen reduceres 
med salgsværdien af den i dæknings- 
perioden stedfundne opbygning af lager af 
varer af egen produktion, ud over det i 
punkt 731.1 beskrevne omfang. Dersom 
omsætningen hidrører fra produkter med 
varierende lønsomhed, tages ved 
erstatningsberegningen rimelige hensyn 
hertil. Dersom omkostninger spares under 
dækningsperioden, nedsættes 
erstatningen tilsvarende. 

 
Ved fastsættelse af erstatningen ses bort fra 
eventuelt udbetalt erstatning hidrørende 
fra løsøreforsikring. 

 
Efter samråd med selskabet erstattes 
rimelige omkostninger, der afholdes i 
henhold til punkt 731, dog kun i det 
omfang, de har virkning i 
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dækningsperioden, og i øvrigt med den 
begrænsning, at selskabets samlede 
ydelse (inkl. sådanne omkostninger) ikke 
kan blive større end hvis de under punkt 
731 nævnte foranstaltninger ikke var 
foretaget. 

 
Selskabet erstatter forsikringstagerens 
rimelige omkostninger til registreret eller 
statsautoriseret revisor - bortset fra 
forsikringstagerens omkostninger i 
forbindelse med en eventuel vurderings- 
forretning - i forbindelse med opgørelse af 
en erstatningsberettiget skade med indtil 
5% af erstatningsbeløbet for position I, dog 
maksimalt 100.000 kr. 

 
Foreligger der underforsikring, reduceres 
erstatning for de ovenfor nævnte punkter 
tilsvarende. 

 
733.3 Position II: 

Erstatningen udgør inden for de efter 
punkt 732.3 fastsatte grænser de 
dokumenterede lønudgifter, som 
forsikringstageren måtte have afholdt til 
egne medarbejdere, der ikke har været 
anvendelse for på grund af skaden, samt de 
hertil knyttede dokumenterede 
lønafhængige omkostninger. 

 
Dokumenterede udgifter til omskoling og 
genoptræning af arbejdere, der ikke har 
været anvendelse for, kan erstattes under 
denne position. 

 
734 Ophør af virksomhed 

 
734.1 Hvis virksomheden efter skade ikke 

genoptages, udregnes erstatnings- 
beløbet for det tidsrum (maksimalt 
dækningsperioden), der normalt ville 
hengå, indtil virksomheden kunne være i 
drift. 

 
734.2 Af det således udregnede beløb betales 

kun den del, der svarer til uundgåelige 
forsikrede omkostninger, som bevisligt er 
afholdt. 

734.3 Dersom forhold, som forsikringstageren 
ikke er herre over, er skyld i, at 
virksomheden ikke genoptages, ydes 
erstatning uden hensyn til punkt 734.2. 

 
735 I tilfælde af skade erstattes endvidere: 

 
735.1 Dækningsperiode 6 eller 12 måneder: 

 
I maksimalt 3 måneder inden for 
dækningsperioden erstattes det 
driftstab, som forsikringstageren måtte 
lide ved forsinkelse som følge af 
offentlige myndigheders krav stillet i 
forbindelse med oprydning efter en 
dækningsberettiget skade. 

 
735.2 Dækningsperiode længere end 12 

måneder: 
 

I maksimalt 6 måneder inden for 
dækningsperioden erstattes det dritstab, 
som forsikringstageren måtte lide ved 
forsinkelse som følge af offentlige 
myndigheders krav stillet i forbindelse 
med oprydning efter en 
dækningsberettiget skade. 

 
735.3 Den i policen anførte dækningsperiode 

forlænges ikke som følge af punkterne 
735.1 og 735.2. 

 
800 SKADETILFÆLDE – GENERELT 

 
810 Afværgelse af skade 

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

 
820 Forsikring andetsteds 

 
821 Er en del af de forsikrede genstande/ 

interesser tillige dækket ved anden 
police, da skal nærværende polices 
forsikringssum først og fremmest 
anvendes til dækning af de genstande/ 
interesser, som den anden police ikke 
omfatter. 
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822 Fordelingen skal dog foretages således, at 
eventuel over- eller underforsikring så vidt 
muligt bliver lige stor for samtlige 
forsikringsgenstande/forsikrede 
interesser. 

 
823 Er der ved flere policer tegnet forsikring, 

som uden særlig præmieberegning yder 
samme dækning som angivet i punkt 822, 
reduceres de i disse bestemmelser nævnte 
beløb forholdsmæssigt, således at 
forsikringstageren højst oppebærer 
erstatning inden for de i nævnte bestem- 
melser fastsatte grænser. 

 
Omfatter policen flere forsikringssteder 
med hver sin forsikringssum, ydes de 
angivne dækninger for hvert forsikrings- 
sted. 

 
830 Selvrisiko 

 
831 Ved enhver brand- og eksplosionsskade 

gælder en selvrisiko på 10 %, dog mindst kr. 
25.000 og højst kr. 250.000. 

 
Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive 
gjort gældende af selskabet, såfremt 
sikrede kan godtgøre: 

 
831.1 at skaden ikke er sket som følge af “varmt 

arbejde” (tagdækning, vinkelslibning og 
metalforarbejdning), jf. Dansk 
Brandteknisk Instituts “Brandteknisk 
Vejledning nr. 10” samt vejledningerne 10A 
(tagdækning) og 10B (metalforarbejdning) 
på en af forsikringen omfattet genstand, 
eller 

 
831.2 at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har 

fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10. 
 

831.3 Der kan ikke ved anden aftale tegnes 
forsikring for den ovenfor nævnte 
selvrisiko. 

 
832 Ved enhver forsikringsbegivenhed bærer 

sikrede dog minimum den i policen 
nævnte selvrisiko. 

900 FÆLLESBETINGELSER 
 

910 Forhold under policens løbetid 

911 Præmiens betaling 

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

 
Præmien opkræves over giro, og 
forsikringstageren betaler portoudgifter 
herved. 

 
Opkræves præmien - efter aftale - på 
anden måde, betaler forsikringstageren 
udgifterne herved. 

 
Påkrav om betaling sendes til den af 
forsikringstageren opgivne betalings- 
adresse. 

 
Betales præmien ikke efter første påkrav, 
sender selskabet en fornyet skriftlig 
påmindelse om præmiebetaling til 
forsikringstageren på betalings- 
adressen. 

 
Denne påmindelse vil indeholde 
oplysning om retsvirkningen af 
undladelse af at betale præmien efter 
udløbet af den i påmindelsen anførte 
tidsfrist. 

 
En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 
dage efter første påkrav. 

 
For så vidt betalingen ikke finder sted 
inden 8 dage efter påmindelsen, 
bortfalder selskabets erstatningspligt. 

 
Hvis selskabet har udsendt en sådan 
påmindelse, er selskabet berettiget til at 
opkræve ekspeditionsgebyr. 

 
For så vidt angår 
bygningsbrandforsikringen, kan denne 
del af forsikringen ikke slettes på grund af 
præmierestance, men præmien med 
påløbne renter og andre omkostninger 
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kan inddrives ved udpantning i henhold 
til gældende love. 

 
912 Fornyelse og opsigelse 

 
Forsikringen kan fra hver af siderne 
opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til et 
forsikringsårs udløb. 

 
Er der ydet præmienedsættelse ved 
flerårig tegning, kan forsikringstageren 
dog tidligst opsige forsikringen til ophør 
ved tegningsperiodens udløb. 

 
Forsikringer, der er afsluttet for et længere 
tidsrum end 1 år, kan ved aftale mellem 
forsikringstageren og selskabet fornys for 
et tilsvarende tidsrum. 

 
Er aftale om fornyelse af tegnings- 
perioden ikke truffet, fornys forsikringen 
for 1 år ad gangen, og den for flerårig 
tegning ydede præmierabat bortfalder. 

 
For så vidt angår bygningsbrand- 
forsikring, kan denne dog alene opsiges af 
forsikringsselskabet, såfremt bygningen i 
henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed, 
§ 207, stk. 1 og 2, ikke er forsvarligt 
indrettet mod brandfare, eller er forladt. I 
forhold til de berettigede ifølge samtlige 
adkomster og hæftelser, der er tinglyst på 
ejendommen, ophører selskabets ansvar 
dog med 14 dags varsel. 

 
Forsikringstager kan alene opsige 
bygningsbrandforsikringen, såfremt der i 
henhold til Lov om Forsikringsvirksom- 
hed, § 208, stk. 2, er opnået samtykke fra 
de berettigede ifølge samtlige adkomster 
og hæftelser, der er tinglyst på 
ejendommen, eller ejendommen forsikret 
i et andet selskab, der er berettiget til at 
tegne bygnings- brandforsikring. 

 
913 Ændring af præmien eller betingelserne 

 
Selskabet har ret til at ændre præmien 
(ud over indeksregulering) eller 

forsikringsbetingelserne med varsel som 
anført i punkt 912. 

 
Såfremt forsikringen er afsluttet for en 
flerårig forsikringsperiode, kan 
tilsvarende ændringer foretages på 
denne forsikring med 6 ugers varsel fra 
næste forsikringsårs begyndelse. 

 
Hvis forsikringstageren ikke accepterer 
ændringerne, skal han give selskabet 
underretning herom inden 14 dage efter, at 
han fra selskabet har modtaget 
underretning om ændringen, hvorefter 
forsikringen ophører ved udgangen af det 
løbende forsikringsår. 

 
For bygningsbrandforsikring gælder 
tilsvarende regler som anført under 
punkt 912. 

 
914 Anmeldelsespligt 

 
Forsikringstageren skal straks anmelde til 
selskabet 

 
- når den forsikrede virksomhed eller de 

forsikrede genstande flyttes til et andet 
sted end det i policen angivne, 

 
- når der med forsikringstagerens 

vidende sker sådanne ændringer i 
risikoforholdene, at faren derved 
forøges, 

 
- når der tegnes sideløbende forsikring 

andetsteds, 
 

- når den forsikrede virksomhed skifter 
ejer, 

 
- når der sker om- eller tilbygning på et i 

policen angivet forsikringssted, 
 

- når der sker ændring i den forsikrede 
ejendoms eller virksomheds 
momsforhold. 

 
Selskabet træffer herefter bestemmelse 
om, hvorvidt og på hvilke betingelser, 
forsikringen kan fortsættes. 
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915 Forsikring andetsteds 
 

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, 
som dækker mod samme fare, at 
erstatningspligten falder bort eller 
indskrænkes, hvis forsikringen er eller 
bliver tegnet andetsteds, gælder 
nærværende forsikring med samme 
forbehold. 

 
920 Forhold i skadetilfælde 

921 Skadeanmeldelse 

I skadetilfælde skal forsikringstageren 
straks anmelde dette til selskabet. 
Er der tale om ran, røveri, indbrudstyveri, 
forsøg på det eller hærværk i forbindelse 
hermed, skal det desuden straks 
anmeldes til politiet. 

 
922 Vurdering/voldgift 

 
Såvel forsikringstageren som selskabet er 
berettiget til at forlange skaden opgjort af 
upartiske vurderingsmænd, af hvilke 
forsikringstageren vælger den ene, mens 
selskabet vælger den anden. 

 
Vurderingsmændene vælger inden 
forretningens foretagelse en opmand, 
som i tilfælde af uoverensstemmelse 
mellem vurderingsmændene træder til 
og inden for grænserne af uoverens- 
stemmelserne træffer afgørelse om de 
punkter, om hvilke der måtte være 
uenighed. 

 
Kan vurderingsmændene ikke enes om 
valg af opmand, udpeges denne af 
præsidenten for Sø- og Handelsretten. 

 
Vurderingsmændene foretager 
opgørelsen i nøje overensstemmelse 
med policens bestemmelser og afgiver 
en skriftlig redegørelse for beregningen 
af tabet. Afgørelsen er endelig og 
bindende for begge parter. 

Hver af parterne betaler den af ham 
valgte vurderingsmand, mens udgifterne 
til opmand deles lige mellem parterne. 

 
923 Opsigelse efter skade 

 
Efter enhver anmeldt skade har såvel 
selskabet som forsikringstageren ret til 
med 14 dags varsel at ophæve forsikringen. 
I så fald godtgøres præmien 
forholdsmæssigt for den tilbageblivende 
del af forsikringssummen fra forsikringens 
ophør til udløbet af den periode, for 
hvilken præmien er betalt. 

 
Opsigelsen skal være skriftlig og afgives 
senest 14 dage efter erstatningens 
udbetaling eller kravets afvisning. 

 
For så vidt angår bygningsbrand- 
forsikringen, kan denne dog alene opsiges 
af forsikringsselskabet, såfremt bygningen i 
henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed, 
§ 207, stk. 1 og 2, ikke er forsvarligt indrettet 
mod brandfare, eller er forladt. I forhold til 
de berettigede ifølge samtlige adkomster 
og hæftelser, der er tinglyst på ejendom- 
men, ophører selskabets ansvar dog med 14 
dags varsel. 

 
Forsikringstager kan alene opsige 
bygningsbrandforsikringen, såfremt der i 
henhold til Lov om Forsikrings- 
virksomhed, § 208, stk. 2, er opnået 
samtykke fra de berettigede ifølge 
samtlige adkomster og hæftelser, der er 
tinglyst på ejendommen, eller ejendom- 
men forsikret i et andet selskab, der er 
berettiget til at tegne bygningsbrand- 
forsikring. 

 
1000 DEFINITIONER 

 
1001 Brand/ildsvåde: 

Ved brand forstås en løssluppen, 
flammedannende ild, der ved egen kraft 
kan brede sig. 
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1002 Egentligt pengeskab eller boks: Ved 
pengeskab forstås et ståskab, 
svejset i alle sammenføjningerne, aflåset 
med dirke- og borefri lås og vejende 
mindst 250 kg. 

 
1003 Eksplosion: 

Eksplosion er en momentant forløbende 
kemisk proces, ved hvilken der udvikles 
stærk varme og indtræffer en voldsom 
rumforøgelse af reagerende stoffer. 

 
1004 Hærværksskader: 

Begivenheder, der er begrænset til og kun 
indbefatter forsætlige og ondsindede 
handlinger, der medfører en direkte fysisk 
beskadigelse. 

 
1005 Indbrudstyveri: 

Indbrudstyveri foreligger, når tyven enten 
 

- ved synlig vold mod lukke (dør, 
vindue, lem, port eller lignende) eller 
bevisligt ved dirke, falske eller 
tillistede nøgler har skaffet sig adgang 
til bygning, lokaler, værelser, lofts- eller 
kælderrum, eller 

 
- er kommet ind gennem åbninger, der 

ikke er beregnet til indgang, eller 
 

- stjæler ting gennem åbninger, som 
tyven umiddelbart forinden har 
frembragt, fx ved at knuse 
vinduesruder. 

 
1006 Kortslutning: 

Kortslutning foreligger ved beskadigelse 
af elektrisk og elektronisk driftsudstyr 
med tilhørende installation og 
isolationsmateriale, når der ikke opstår 
brand, og når årsagen er kortslutning 
eller andre elektriske fænomener. 

 
1007 Lynnedslag: 

Lynnedslag foreligger, når der på 
forsikringsstedet kan påvises skade på 
bygningsdel og løsøre, som en direkte 
følge af elektrisk varme- eller 
kraftpåvirkning i forbindelse med 
lynstrømmens afledning til jord. 

 
1008 Mangelfuld vedligeholdelse: 

De forsikrede genstande skal til stadighed 
vedligeholdes. Fx skal en ejendom med 
visse mellemrum behandles med 
træbeskyttende midler og maling, taget 
understryges, ventiler og afløb renses. 
Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte 
dele skal udskiftes. 

 
1009 Maskinhavari: 

Ved maskinhavari forstås skader, der 
opstår i og er begrænset til maskiners 
mekaniske og elektriske dele, fx motor, 
gearkasse, styring m.v. 

 
1010 Ran: 

Ran er tyveri fra forsikringstageren eller 
dennes personale, sket åbenlyst og uden 
anvendelse af vold, og bemærket af den 
bestjålne eller af andre tilstedeværende i 
gerningsøjeblikket. 

 
1011 Røveri: 

Ved røveri forstås fratagelse eller 
aftvingelse af løsøre, værdigenstande, 
penge eller pengerepræsentativer ved 
vold eller trussel om øjeblikkelig 
anvendelse af vold. 

 
1012          Simpelt tyveri: 

Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan 
karakteriseres som indbrudstyveri, ran 
eller røveri. 

 
1013 Sprængning af dampkedler og 

højtrykskogekar: 
Sprængning foreligger, når en genstand 
sønderrives under momentan udligning af 
forskellige tryk i luftformige stoffer i og 
uden for genstanden. Sønderrivning af 
andre årsager, så som materialesvigt eller 
indvirken af centrifugalkraft, væsketryk 
eller istryk, er ikke sprængning. 

 
1014 Storm: 

Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 
svarende til en middelvindhastighed på 
mindst 17,2 m/sek. 
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1015 Underforsikring: 
Hvis værdien af de forsikrede genstande 
overstiger forsikringssummen for de 
samme genstande, foreligger der 
underforsikring. 

 
Underforsikring medfører, at en skade 
kun vil blive erstattet forholdsmæssigt. 

 
Eksempel: 
Forsikringssum 1.000.000 kr. 
Nyværdi 2.000.000 kr. 
Skade 200.000 kr. 

 
Erstatning: 
(1.000.000 * 200.000)/2.000.000 kr. 
= 100.000 kr. 

 
Derudover gøres fradrag for selvrisiko 

1016 Voldsomt skybrud: 
Ved voldsomt skybrud forstås usædvanligt 
store vandmængder, der falder med en 
intensitet på mindst 1 mm i minuttet eller 
mindst 100 mm pr. døgn, og når 
vandmængden er så stor, at den ikke kan 
få normalt afløb gennem i øvrigt 
utilstoppede afløb. 

 
1017 Voldsomt tøbrud: 

Ved voldsomt tøbrud forstås store 
mængder smeltevand, der er frem- 
kommet som følge af temperatur- 
ændringer på adskillige grader over 
frysepunktet ved brat omslag i vejret og 
når smeltevandsmængden er så stor, at 
den ikke kan få normalt afløb gennem i 
øvrigt utilstoppede afløb. 
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Særlige betingelser  
 
Klausul 4027 - Sanktionsklausul 
Uanset bestemmelserne i denne forsikring er der kun forsikringsdækning i det omfang, at ingen sanktioner eller 
handelsforbud af økonomisk, handelsmæssig eller finansiel art udstedt af den Europæiske Union, Danmark eller 
Tyskland, og som kan anvendes direkte over for aftaleparterne, står i vejen for sådanne forpligtelser. 
 
Dette gælder også for økonomiske, handelsmæssigt eller finansielle sanktioner eller handelsforbud, der er vedtaget af 
de Forenede Stater i Amerika med henblik på Iran, for så vidt dette ikke står i vejen for danske, tyske eller europæiske 
retsregler. 
 
Klausul 4028 - Terrorisme 
Uanset betingelserne i øvrigt er der ikke dækning for tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som direkte eller 
indirekte er forårsaget af, skyldes eller er en følge af terrorisme. Dette gælder, uanset om der er andre årsager eller 
begivenheder, der samtidig bidrager til eller på anden måde følger af skaden. 
 
Med terrorisme menes en handling, herunder anvendelse af vold og/eller trussel om vold, begået af en person eller 
gruppe(r) af personer, der handler alene eller på vegne af eller i forbindelse med en organisation eller et styre, og som 
begås af politiske, religiøse, ideologiske eller lignende grunde, og som har til hensigt at påvirke et styre og/eller skabe 
frygt for en befolkning eller en del af en befolkning. 
 
Denne undtagelse gælder også tab, skade, omkostninger eller udgifter af enhver art, som direkte 
eller indirekte er forårsaget af, skyldes eller følger af en handling, der søger at kontrollere, forhindre, begrænse eller i 
øvrigt foretages i forbindelse med terrorisme. 
 
Hvis selskabet på baggrund af denne undtagelse afviser at betale tab, skade, omkostninger eller udgifter, har sikrede 
bevisbyrden for at dokumentere, at der ikke er tale om terrorisme. 
 
Uanset at en del af denne undtagelse bliver erklæret ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser i 
undtagelsen fortsat være gældende. 
 
For bygninger i Danmark dækker forsikringen brand- og eksplosionsskader som følge af terrorhandlinger i det omfang 
de berørte bygninger er behæftet med panthaverrettigheder. 
Uanset ovenstående gælder der altid en fuldstændig dækningsundtagelse for NBCR-skader omfattet af den nye 
terrorforsikringslov fra 1. juli 2019. 
 
Klausul 4055 - Varmt arbejde 
For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: 
 
Ved enhver brand og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10 %, dog mindst DKK 25.000 og højst DKK 100.000. 
 
Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af selskabet, hvis sikrede kan godtgøre: 
at skaden ikke er sket som følge af ”varmt arbejde” jf. Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts ”Brandteknisk 
vejledning nr. 10” på en af forsikringen omfattet genstand,  
eller at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har brugt ”Brandteknisk vejledning nr. 10”. 
 
De i klausulen nævnte selvrisici vil blive beregnet ud over policens normale selvrisiko for brandskader. 
Definition 
Ved varmt arbejde forstås alle arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og 
brandfarlig opvarmning. Det er fx tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, 
ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og 
tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og tilvirkningsprocesser m.v.  
 
Klausul 4056 - Udvidet kortslutning 
Forsikringen er udvidet til at dække direkte tingskade ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil 
også regnes induktion fra elektrisk uvejr samt udefra kommende overspændingsskader. 
 
Forsikringen dækker elektriske og elektroniske maskiner, apparater og lignende samt ledninger og 
tilhørende isolationsmateriale. 
 
Forsikringen dækker ikke: 
- Skade, der skyldes slid, tæring, mangelfuld vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggelse. 
- Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering. 
- Skade som følge af installation eller anvendelse i strid med det til enhver tid gældende svagstrøms- eller 
stærkstrømsreglement. 
- Skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning. 
- Driftstab eller andet indirekte tab. 
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Klausul 4057 - Hackere og virus 
Forsikringen dækker ikke skader som følge af hacker og virusangreb. 
 
Klausul 4059 - Stormflod og oversvømmelse 
Stormflod og oversvømmelse som følge af stormflod er undtaget fra dækning. 
 
Klausul 40353 - Forsikring af meromkostninger 
Forsikringen dækker inden for de første 12 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret, nødvendige og 
dokumenterede meromkostninger, der direkte skyldes, at virksomhedens lokaler er helt eller delvis uanvendelige som 
følge af en dækningsberettiget skade under brand-, tyveri- eller vandskadedækningen, der medfører erstatningspligt 
for selskabet. 
 
Meromkostningers størrelse og art aftales i hvert tilfælde med selskabet. I øvrigt benyttes betingelserne om 
driftstabsforsikring i det omfang de efter deres natur er anvendelige. 
 
Klausul 40373 – Persondatapolitik 
Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: www.axa-forsikring.dk/Om-AXA-
flyout/Saadanbehandler-vi-persondata 
  

http://www.axa-forsikring.dk/Om-AXA-flyout/Saadanbehandler-vi-persondata
http://www.axa-forsikring.dk/Om-AXA-flyout/Saadanbehandler-vi-persondata
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Særlige betingelser – Mondo rammeaftale 
 
 
Løsøre på anden adresse end forsikringsstedet 
Genstande, som naturligt hører til virksomhedens art (dog ikke værktøj og byggematerialer på bygge- og 
anlægspladser) og befinder sig i bygninger i Danmark, men udenfor de(t) i policen oplyste forsikringssted(er) med i alt 
indtil DKK 200.000. Policens sikkerhedsforskrifter er gældende herfor. 
 
For hjemmekontorer, der alene udgør administrativt IT-udstyr og kontorinventar, er sikringskravet dog altid 
sikringsniveau 10. 
 
Forsikringen dækker ikke skader, der opstår under transport. 
 
Forsikringen omfatter dog genstande under intern transport på forsikringsstedet, herunder transport internt mellem 
bygninger på forsikringsstedet. Forsikringen omfatter ikke transport imellem forskellige forsikringssteder. 
 
Bygge- og anlægspladser overalt i Danmark, container 
Gældende hvis det fremgår af certifikatet 
 
Værktøj og materialer, der befinder sig i bygninger, stålcontainere eller skurvogne på byggeplads er omfattet af 
forsikringen som følger: 
- i bygninger og stålcontainer med indtil max. DKK 20.000 pr. genstand, dog max. DKK 200.000 i alt pr. skade 
- i skurvogn med indtil DKK 5.000 pr. genstand, dog max. DKK 25.000 i alt pr. skade 
 
Det er en betingelse for dækning, at indgangsdøre i bygning skal være aflåst med mindst en af Forsikring og Pension 
godkendt lås i grøn klasse. Vinduer skal være lukkede og fuldt tilhaspet. 
Stålcontainere og skurvogne skal være aflåste med mindst en af Forsikring og Pension godkendt lås og beslag i rød 
klasse. 
 
Udleje og fælleseje af løsøre 
Maskiner eller andet løsøre er ikke omfattet af forsikringen, når disse/dette er under udlejning eller udlån, medmindre 
særlig aftale er truffet med forsikringsselskabet.  
 
Maskiner eller andet løsøre, der er ejet i fællesskab med 3. mand (andet CVR nummer eller privatperson), er ikke 
omfattet af forsikringen, medmindre anden aftale er truffet med forsikringsselskabet. 
 
Fyrværkeri 
Al fremstilling, salg og/eller anvendelse af fyrværkeri er ikke omfattet af forsikringen. 
 
Glas og sanitet 
Gældende hvis det fremgår af certifikatet 
 
Brud på følgende er omfattet af forsikringen: 
- Isatte vinduesruder og dørruder af enhver art inkl. dekoration, påklæbning, alarmtråde m.v. 
- Ruder i faste skabe og faste skillerum 
- Indmurede spejle 
- Fastmonteret sanitet som toiletter, cisterner, bideter, håndvaske, badekar og lignende 
 
Hvad er ikke omfattet af forsikringen: 
Glas: 
- Skade opstået som følge af og/eller i forbindelse med dekoration, bemaling, påklæbning, afrensning, bearbejdning, 
sandblæsning, ætsning, sammenlimning, polering, facettering, kantpolering, boring af huller o.a. 
- Ridser i glasset, afspringning af splinter og fliser, punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder 
Sanitet: 
- Ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og fliger samt enhver form for beskadigelse 
af emalje 
- Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende 
- Skade som følge af frostsprængning i uopvarmede lokaler medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende 
varmeforsyning 
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Udendørs skilte m.v. 
Gældende hvis det fremgår af certifikatet.  
 
Brud på og direkte fysiske skader ved pludselige og uforudsete begivenheder på følgende er omfattet af forsikringen: 
- Fastmonterede skilte, lysreklamer, lysskilte 
- Facadeskilte 
- Projektøranlæg 
 
 
Hvad er ikke omfattet af forsikringen: 
- Skade, der skyldes slidtage, gradvis forringelse, ridser, afskalning eller manglende vedligeholdelse 
- Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende 
- Skade, der alene overgår lyspærer og lignende elektriske dele med begrænset levetid 
- Simpelt tyveri 
- Skade, som omfattes af service- og vedligeholdelsesabonnement 
- Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse, slidtage eller 
manglende vedligeholdelse 
- Skade opstået under eller som følge af rensning, vedligeholdelse og istandsættelse 
- Slid, rust og tæring 
- Genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller udført forkert, når skaden er forårsaget heraf 
- Udefrakommende forurening, sket udenfor forsikringsstedet ekskl. røg- og sodskader 
- Funktionsfejl 
- Buler og skrammer, gradvis forringelse samt ridser eller krakelering af malede eller polerede overflader 


