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Forsikringsvilkår – Erhvervsløsøre  
1. 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. Opkrævning kan sendes til virksomhedens E-boks.  
 
1.1.1  
Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender forsikringsselskabet en 
påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 
14 dage efter, påmindelsen blev afsendt.  
 
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 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.  
 
1.2.1  
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  
Indeksregulering sker i takt med udviklingen i ”løntallet beregnet af Danmarks Statistik”. 
Indeksreguleringen sker på baggrund af sidste års 1. kvartals offentliggjorte indeks.  
Forsikringssummer, selvrisici samt andre beløbsangivelser indeksreguleres, med mindre andet 
fremgår af forsikringsbetingelserne eller forsikringsaftalen. Indeksreguleringen sker pr. 1. januar.  
 
Præmien indeksreguleres en gang om året forsikringens første forfaldsdato i kalenderåret.  
 
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.  
 
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  
 
• 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 danske 
domstole.  
 
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 f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og 
radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller i fredstid.  
 
Terrorisme  
Ved terrorisme forstås en handling – men ikke begrænset til – vold eller trussel om anvendelse af 
vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i 
forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, 
ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering 
og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele heraf.  
 
1.9 Forsikring i andet selskab  
I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af 
denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. 

1.9.1  
 
Fremgår det af en eventuel anden forsikringsaftale, som dækker samme farer, at ansvaret falder 
bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold 
nærværende forsikring, således at erstatningen udredes forholdsmæssigt af selskaberne. 



 

2. Hvem er omfattet af forsikringen  
• Forsikringstageren er den, der med forsikringsselskabet har truffet aftale om forsikringen.  
• Sikrede er den, der i skadetilfælde har ret til forsikringsydelsen.  
 
Ejerskifte skal straks meddeles forsikringsselskabet, således at forsikringsselskabet kan tage stilling 
til, om og på hvilke vilkår forsikringsaftalen kan fortsætte.  
 
3. Hvornår gælder forsikringen  
Forsikringen gælder for skade indtruffet i aftaleperioden.  
 
4. Hvor dækker forsikringen  
 
4.1 Forsikringstedet  
 
Forsikringen dækker på de(t) i forsikringsaftalen angivne forsikringssted(er).  

 
Forsikringen omfatter løsøre der befinder sig i bygning(er) og/eller containere. Derudover er 
udvendigt fastmonteret produktionsudstyr omfattet. Det er anført i forsikringsaftalen såfremt der 
er dækning for løsøre der befinder sig under åben himmel.  
Udvendigt fastmonteret produktionsudstyr, og flytbare arbejdsmaskiner/kraner der ikke er 
indregistreringspligtige, og uden motor som drivkraft til kørsel, er altid dækket under åben himmel, 
uanset dette ikke er anført i forsikringsaftalen.  
Forsikringen dækker forsikrede genstande under intern transport på navngivet forsikringssted, 
herunder transport internt imellem bygninger på forsikringsstedet. Der er ikke dækning under 
transport i øvrigt.  
 
5. Hvad er forsikret  
 
5.1 Hvad indgår i forsikringen  
Forsikringen omfatter det løsøre (genstande) og interesser som fremgår af forsikringsaftalen.  
 
5.1.1 Løsøre  
• Maskiner, inventar, it-udstyr og andet løsøre  
• Inventar, installationer, maskiner, it-udstyr og udvendigt fastmonteret produktionsudstyr samt 
øvrigt driftsudstyr med dertil hørende fundamenter. Tillige værktøj og redskaber og kraner når disse 
er stationære eller kører på skinner.  
 
Flytbare arbejdsmaskiner 

Flytbare arbejdsmaskiner/kraner der ikke er indregistreringspligtige, og uden motor som drivkraft 
til kørsel.  
 
Andres løsøre (tredjemands)  
Tredjemands løsøre erstattes i skadestilfælde både det som forsikringstageren er pligtig og ikke 
pligtig til at erstatte. Denne dækning gælder kun såfremt løsøret ikke er dækket ved anden 
forsikring.  
 
Containere og/eller skurvogne incl. indhold.  
Omfattet hvis det fremgår af forsikringsaftalen.  
 
Tanke  
Tanke og/eller indhold heri. Med tank forstås foruden selve tankene også tilknyttede rørledninger 
fra tankene til og med nærmeste ventil og/eller maskinelle anlæg. 



 

Varer  
Varer, herunder råvarer, halvfabrikata, færdig varer, handelsvarer, hjælpestoffer,  
driftsmaterialer og emballage.  
 
Bygningsindretning  
Bygningsindretning bekostet af forsikringstager (lejer af bygningen).  
 
5.1.2 Glas og sanitet  
Glas 
• Isatte vinduesruder, fællesruder og dørruder, af enhver art, incl. dekoration, påklæbning, 
alarmtråde m.v.  
• ruder i faste skabe og faste skillerum,  
• indmurede spejle.  
 
Sanitet  
• Fastmonteret sanitet som toiletter, cisterner, bidets, håndvaske, badekar og lignende.  
 
5.1.3 Udendørs skilte m.v.  
• Fastmonterede skilte, lysreklamer, lysskilte  
• facadeskilte  
 
• projektøranlæg  
 
5.1.4 Forsikrede interesser  
Driftstab – Nedgang i indtjening  
Forsikringen dækker driftstab ved nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab), 
som følge af, at løsøret og/eller de(n) bygning(er), hvori løsøret befinder sig, på det i forsikringsaftalen 
anførte forsikringssted rammes af en dækningsberettiget skade indtruffet i forsikringstiden, med 
de i forsikringsaftalen valgte dækningsomfang, forsikringssum og erstatningsperiode.  
 
Hvis forsikringstager er lejer i bygningen hvori løsøret er dækket, dækkes tillige driftstab der opstår 
som følge af en bygningsskade, når denne er dækningsberettiget i henhold til denne 
forsikringsaftales dækningsomfang for løsøret.  
 

Såfremt der opstår skade på bygningsrelaterede dækninger, Svamp/insekt eller Udvidet rørskade, 
kan driftstab som følge af sådanne skader tillige dækkes. Det er en betingelse for erstatning, at 
forsikringsselskabet ville have accepteret dækningen i henhold til gældende  

indtegningsregler, og at skaden er dækningsberettiget på de generelle vilkår, der tilbydes 
bygningskunder hos forsikringsselskabet på skadetidspunktet. 

Driftstabet beregnes og opgøres efter reglerne i kapitel 10.  
 
Erstatningsperiode  
Erstatningsperioden er det i forsikringsaftalen anførte tidsrum, for hvilket forsikringsselskabet 
erstatter driftstab som følge af en dækningsberettiget skade. Erstatningsperioden begynder på det 
tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres.  
 
Erstatningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i forsikringsaftalen 
angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.  
 
Forskydningsret  



 

For forsikringer, hvor erstatningsperioden for Driftstab er 12 måneder og derover, kan 
forsikringstageren forlange tidspunktet for erstatningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 
måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis erstatningsperioden ønskes 
udskudt, skal forsikringstageren inden 14 dage efter forsikringsbegivenhedens konstatering give 
forsikringsselskabet meddelelse om dag og tid for erstatningsperiodens begyndelse.  
 
Forsinkelse  
Forsikringen dækker tillige i maksimalt 3 måneder af den i forsikringsaftalen anførte 
erstatningsperiode det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som følge af de 
krav offentlige myndigheder stiller, i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade 
på tingskadeforsikringen for løsøre eller bygning.  
 
Er erstatningsperioden for driftstab i henhold til forsikringsaftalen længere end 12 måneder, dækkes 
forsinkelsen med op til 6 måneder. Den i forsikringsaftalen anførte erstatningsperiode forlænges 
ikke som følge af nærværende bestemmelse.  
 
Erstatningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke ændres yderligere.  
 
Lønomkostninger  
Forsikringen dækker den forventede direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til egne 
medarbejdere, der ikke henhører under funktionærloven, respektive lærlingeloven, som følge af, at 
løsøret og/eller de(n) bygninge(er), hvori løsøret befinder sig, på det i forsikringsaftalen anførte 
forsikringssted rammes af en dækningsberettiget skade indtruffet i forsikringstiden, med de i 
forsikringsaftalen valgte dækningsomfang, forsikringssum og erstatningsperiode.  
 
Erstatningsperiode  
 
Erstatningsperioden er det i forsikringsaftalen anførte tidsrum, for hvilket forsikringsselskabet 
erstatter den forventet direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke 
henhører under funktionærloven, respektive lærlingeloven som følge af en dækningsberettiget 
skade.  
 
Erstatningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres.  
 
Erstatningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i forsikringsaftalen 
angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.  
 
Meromkostninger  
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige, dokumenterede meromkostninger, som 
forsikringstageren måtte pådrage sig, ud over normale omkostninger, for at undgå eller forkorte 
afbrydelser eller forstyrrelser i driften, som følge af en dækningsberettiget skade på bygninger 
og/eller løsøre omfattet af forsikringsaftalen. 

Erstatningsperiode  
Erstatningsperioden er det i forsikringsaftalen anførte tidsrum, for hvilket erstatter 
meromkostninger som følge af en dækningsberettiget tingskade. Erstatningsperioden begynder 
på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres.  
Erstatningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i forsikringsaftalen 
angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.  
 
5.15 Tillægsdækninger driftstab  
 
Lovliggørelse  



 

 
Forsikringen dækker driftstab som følge af forsinkelse, der skyldes offentlige myndigheders krav, 
stillet i forbindelse med en dækningsberettiget skade på denne eller anden police.  
Dækningsperioden for denne udvidelse er 3 måneder (ved dækningsperiode i policen på 6 og 12 
måneder) eller 6 måneder (ved dækningsperiode i policen på 18 og 24 måneder).  
 
Restværdi  
Driftstab, inden for den gældende erstatningsperiode, ved forsinkelse af virksomhedens 
genoptagelse som følge af, at restværdidækningen under en bygningsforsikring bliver effektiv 
gennem betaling af erstatning for fjernelse af anvendelige rester og/eller opførelse af en ny bygning.  
 
5.1.6 Omfang med beløbsbegrænsning  
 
5.1.6.1 Forsikringssummer med beløbsbegrænsning  
Uanset erstatningsgrundlaget, er nedenstående forsikringssummer gældende pr. 
skadesbegivenhed. Summerne skal ikke være indeholdt i forsikringsaftalens fastsatte summer for 
maskiner/inventar og varer. Medmindre andet er anført i forsikringsaftalen, er følgende summer 
gældende:  
 
Hærværk  
Direkte forvoldt skade forårsaget ved vandalisme og hærværk, hvorved forstås forsætlig og 
ondsindet handling, med indtil 50.000 kr.  
Hærværk på glas, sanitet og/eller udendørs skilte er alene dækket, når dækningen 'Glas, sanitet 
og/eller udendørs skilte' fremgår af forsikringsaftalen, og med den dækning der er anført.  
 
Nøgledækning  
Omkostninger med indtil 50.000 kr. til udskiftning eller omstilling af låse, samt fremstilling af nye 
nøgler til yderdøre for bygninger der er beliggende på de navngivne forsikringssteder i denne 
forsikringsaftale. Nøgler skal være bortkommet, som følge af en erstatningsberettiget skade ved 
indbrudstyveri og/eller røveri, der har medført at nøglerne er mistet.  
 
Dækningen inkluderer udgifter til omstilling ved eventuelt opbrud af indmuret F&P-registreret 
nøgleboks.  
 
 
Forsikringen omfatter ikke nøgler der er udlånt til avisbude, rengøringspersonale eller andre 
servicepersoner, der ikke er ansat hos forsikringstageren.  
 
Oprydningsomkostninger  
Med indtil 1.500.000 kr., nødvendige udgifter til:  
• fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt til skadesbekæmpelse,  
• oprydning efter et dækningsberettiget skadetilfælde, herunder bortskaffelse og destruktion af de 
forsikrede genstande, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes, samt bortskaffelse og 
destruktion af hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden.  
 
5.1.6.2 Løsøre  
Genfremstilling af data  
Omkostninger til originalmodeller og tegninger, skriftligt materiale herunder arkiver, kartoteker og 
data lagret på elektroniske databærende medier, med indtil 250.000 kr.  
 
Forsikringen dækker ikke skade og/eller tab som følge af mistede data på elektroniske databærende 
medier, med mindre tabet er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade.  
Erstatning ydes kun ved faktisk genfremstilling af det beskadigede.  



 

 
Andres løsøre (tredjemands)  
Tredjemands løsøre erstattes i skadestilfælde både det som forsikringstageren er pligtig og ikke 
pligtig til at erstatte.  
tredjemands løsøre udover ovennævnte punkt, erstattes i skadestilfælde kun det, som 
forsikringstageren er pligtig til at erstatte eller bærer risikoen for.  
 
Denne dækning gælder kun såfremt løsøret ikke er dækket ved anden forsikring.  
 
5.1.6.3 Driftstab  
Sagkyndig assistance  
Med indtil 100.000 kr. dækkes rimelige og nødvendige omkostninger til sagkyndig assistance i 
forbindelse med opgørelse af en dækningsberettiget Driftstabskade ved tab af dækningsbidrag.  
Forsikringen dækker ikke forsikringstagerens omkostninger i forbindelse med en eventuel 
vurderingsforretning.  
 
Huslejetab  
I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en dækningsberettiget skade, 
omfatter forsikringen med indtil 2.000.000 kr.:  
• dokumenteret tab af lejeindtægt,  
• udgiften til leje af lokaler svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter til beboelse 
og kontor,  
 
Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed for tiden indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog 
højst i 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.  
 
5.1.6.4 Beløbsbegrænsninger der skal være inkluderet i forsikringsaftalens samlede forsikringssum  
Uanset erstatningsgrundlaget, er nedenstående forsikringssummer gældende pr. 
skadesbegivenhed.  
 
 
For dækninger hvor erstatningsgrundlaget er nyværdi, skal aktuelle summer være 
indeholdtforsikringsaftalens fastsatte summer. For dækninger hvor erstatningsgrundlaget er 
fuldværdi, er de nævnte summer automatisk inkluderet.  

Medmindre andet er anført i forsikringsaftalen, er følgende summer gældende:  
 
Løsøre  
Bærbart administrativt it-udstyr til forretningsmæssig brug  
Bærbart administrativt it-udstyr samt mobiltelefoner, tablets, computere og kameraer der befinder 
sig overalt i Verden, med indtil 50.000 kr. Det er en forudsætning for dækning, at udstyret befinder 
sig i aflåst rum/opbevares i henhold til sikkerhedsforskrifterne.  



 

Løsøre der befinder sig udenfor forsikringsstedet  
 

Bygge- og anlægspladser overalt i Danmark  
Værktøj og materialer som befinder sig i bygninger, stålcontainere eller skurvogne på byggeplads:  
• I bygninger og stålcontainer med indtil 20.000 kr. pr. genstand, dog max 200.000 pr. begivenhed.  
• I skurvogn med indtil 5.000 kr. pr. genstand dog maks. 25.000 kr. pr. begivenhed.  
 
Det er en betingelse for dækning at:  
 
Genstandene er anbragt i bygning opført på muret eller støbt fundament og bygningen/lokalet er 
aflåst med F&P registreret låseenheder, eller  
 
Genstandene er anbragt i en egentlig vare/værktøjscontainer og containeren er aflåst med F& P 
registreret låseenhed jf. pkt. 9.5.8 , eller  
 
Genstandene er anbragt i skur og/eller skurvogn og yderdøre indvendig er forsynet med 
jernplader samt alle vinduer er forsynet med skodder, der indvendig er forsynet med jernplader. 
Yderdøre og vinduer skal desuden være forsynet med F&P registreret låseenhed jf. pkt. 9.5.8.  
 
Det er endvidere en betingelse, at der kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud af 
bygningen, lokalet, containeren eller skure/skurvognen.  
 
Tyveri af hele containere dækkes ikke. 
 
 
Genstande som hører til virksomhedens art (dog ikke værktøj og materialer på bygge- og 
anlægspladser), og befinder sig i bygninger i Norden, men udenfor i de(t) i forsikringsaftalen oplyste 
forsikringssted(er) med i alt indtil 200.000 kr. Forsikringsaftalens sikkerhedsforskrifter er gældende 
herfor.  
 
For hjemmekontorer der alene udgør Administrativt IT-udstyr og kontorinventar, er sikringskravet 
dog altid sikringsniveau 10. Se kapitel 8. Forsikringen dækker ikke skader, der opstår under transport.  
 
Forsikringen omfatter dog genstande under intern transport på forsikringsstedet, herunder 
transport internt imellem bygninger på forsikringsstedet. Forsikringen omfatter ikke transport 
imellem forskellige forsikringssteder.  
 
Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer:  
Anden dækningsberettiget skade end indbrudstyveri samt ran og røveri, dækkes med indtil 100.000 
kr.  
 
Ved Indbrudstyveri gælder følgende begrænsning:  
I almindelig gemme dækkes med indtil 5.000 kr.  
I aflåset pengeskab, dækkes med indtil 25.000 kr.  
 
Ved Ran og røveri dækkes med indtil 200.000 kr.  
 
 
Markiser  
Hvis det fremgår af forsikringsaftalen, omfatter forsikringen dækning af markiser som følger:  
Forsikringen er udvidet til at dække brand- og stormskader på markiser.  
 



 

Erstatningen opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny markise med 
fradrag for alder:  
1 indtil 2 år = 100%  
2 indtil 3 år = 90%  
3 indtil 4 år = 70%  
4 indtil 5 år = 50%  
5 indtil 6 år = 30%  
7 indtil 12 år = 20%  
 
Over 12 år = Ingen erstatning  
 
Leverandør-/aftager  
Dækning og forsikringssum fremgår af forsikringsaftalen. 

Driftstab som følge af en dækningsberettiget brandskade som indtræffer hos sikredes aftagere eller 
leverandører i(1 led) samt hos forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr i Norden. Den sikrede 
skal have indgået skriftlig leveranceaftale med aftagere eller leverandører.  
 
Erstatningsperiode  
Erstatningsperioden er det i forsikringsaftalen anførte tidsrum, for hvilket forsikringsselskabet 
erstatter driftstab som følge af en dækningsberettiget skade. Erstatningsperioden begynder på det 
tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres.  
Erstatningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i forsikringsaftalen 
angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.  
 
Forskydningsret  
For forsikringer, hvor erstatningsperioden for Driftstab er 12 måneder og derover, kan 
forsikringstageren forlange tidspunktet for erstatningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 
måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis erstatningsperioden ønskes 
udskudt, skal forsikringstageren inden 14 dage efter forsikringsbegivenhedens konstatering give 
forsikringsselskabet meddelelse om dag og tid for erstatningsperiodens begyndelse.  
 
Forsinkelse  
Forsikringen dækker tillige i maksimalt 3 måneder af den i forsikringsaftalen anførte 
erstatningsperiode det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som følge af de 
krav offentlige myndigheder stiller, i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade 
under løsøre- eller bygningsforsikringen.  
 
Er erstatningsperioden for driftstab i henhold til forsikringsaftalen længere end 12 måneder, dækkes 
forsinkelsen med op til 6 måneder. Den i forsikringsaftalen anførte erstatningsperiode forlænges 
ikke som følge af nærværende bestemmelse.  
Erstatningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres.  
 
5.1.6.5 Dækninger uden beløbsbegrænsning  
• Forsikringen dækker ud over forsikringssummen, ekstra udgifter ved skade:  
• nødvendige udgifter til skader, 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 skadetilfælde,  
• rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en 
forsikringsbegivenhed.  

 
5.2 Hvad indgår ikke i forsikringen  
5.2.1 Løsøre  



 

Epidemi  
Udgifter til forebyggende og bekæmpende foranstaltninger, for at hindre spredning af smitsom  
sygdom.  
 
Udlejning af løsøre  
Maskiner under udlejning og udlån med mindre særlig aftale er truffet med forsikringsselskabet.  
 
Fælleseje af maskiner, værktøj  
Diverse maskiner og værktøj, ejet i fællesskab med 3. mand, medmindre særlig aftale er truffet med 
forsikringsselskabet. 

Motordrevne køretøjer, redskaber samt arbejdsmaskiner  
Kraner monteret på lastbiler, medmindre de er særskilt noteret, og benyttes på forskellige lastbiler. 
I disse tilfælde dækkes tillige kørselsskader.  
selvkørende kraner (dog omfattes kraner på skinner),  
motorkøretøjer, motorredskaber, traktorer og arbejdsmaskiner, der har motor som kørende 
drivkraft, eller er registreringspligtige.  
 
Fyrværkeri  
Fyrværkeri er som udgangspunkt ikke omfattet.  
Dog vil fyrværkeri i detailleddet være omfattet, når der er tale om en udvidelse af sortimentet i 
sæsonen for salg af fyrværkeri. Det er en forudsætning for dækning at gældende danske love og 
bekendtgørelser er overholdt.  
 
5.2.2 Forsikrede interesser  
Driftstab - nedgang i indtjening og lønomkostninger  
forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse 
som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud eller lignende,  
huslejetab.  
Ethvert indirekte tab der ikke kunne betragtes som driftstab, herunder kontraktsbøder, tab af 
goodwill, licens og forsinkelse.  
 
Meromkostninger  
udgifter  
til oprydning, redning og bevaring,  
til genfremstilling af arkiv- og regnskabsmateriale,  
ved strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, 
udvidelser offentlige påbud eller lignende,  
der opstår efter erstatningsperiodens udløb.  
 
Leverandør  
Skade som indtræffer hos sikredes leverandører af el, damp, vand og gas, samt telefon- og 
telekommunikationsforbindelser.  
 
 
6. Hvad er forsikringens omfang  
 
6.1 Brandskade  
6.1.1 Hvad er dækket af forsikringen  
Direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved:  
brand, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild, der ved egen kraft kan brede sig,  
direkte lynnedslag. Med direkte lynnedslag forstås at genstanden er direkte ramt af lynet og tydeligt 
mærket af lynnedslaget,  



 

eksplosion, hvorved forstås en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk 
varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer,  
sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig og utilsigtet udligning af 
forskelligt lufttryk i og uden for beholderen,  
nedstyrtning af luftfartøj eller ved at det forsikrede rammes af et sådant eller af nedfaldende 
genstande derfra,  
 
pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning,  
tørkogning af kedler, 

udstrømning af ætsende gasser når hændelsen er identificerbar,  
pludselig udstrømning fra brandslukningsmateriel eller sprinkleranlæg. 

 
6.1.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen  
Skade der ikke anses som brand, f.eks. svidning, forkulning, overophedning og smeltning,  
skade der ikke anses som sprængning, f.eks. sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt 
eller indvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk,  
skade forårsaget af medførte sprængstoffer fra nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldende 
sprængstoffer herfra,  
skade omfattet af garantiordninger,  
indirekte tab. Driftstab og meromkostninger dækkes kun, i det omfang det fremgår af 
forsikringsaftalen,  
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 kunne 
henføres til et af forsikringen dækningsberettiget skadetilfælde med mindre andet fremgår af 
forsikringsaftalen og forsikringsvilkårene. 

6.2 Naturskade  
6.2.1 Hvad er dækket af forsikringen  
vand, der som følge af voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor 
oversvømmer forsikringsstedet, de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem 
afløbsledningerne,  
snetryk,  
storm (herunder skypumpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af 
stormskade på bygningen samt væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger 
bygningerne,  
skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag eller væg, når dette skyldes en umiddelbart forinden 
indtruffet dækningsberettiget stormskade på bygningen. 

6.2.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen  
skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb,  
skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag eller væg, medmindre dette skyldes en umiddelbart 
forinden indtruffet dækningsberettiget stormskade på bygningen,  
indirekte tab. Driftstab og meromkostninger dækkes kun, i det omfang det fremgår af 
forsikringsaftalen,  
skade på genstande, der ikke opfylder lovgivningens regler,  
skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller udført forkert, når 
skaden er forårsaget heraf,  
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 kunne 
henføres til et af forsikringen dækningsberettiget skadetilfælde med mindre andet fremgår af 
forsikringsaftalen og forsikringsvilkårene.  
skade på løsøre, hvor løsørets beskaffenhed ikke er egnet til oplag under åben himmel.  



 

brud på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'Glas og sanitet'  
skade på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'udendørs skilte m.v.' 

6.3 Vandskade  
6.3.1 Hvad er dækket af forsikringen  
Tilfældig udstrømning af vand, olie og kølevæske fra:  
røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle og fryseanlæg og akvarier,  
wc-cisterner, kummer og badeindretninger,  
anlæg til opvarmning og luftkonditionering,  
 
spildevandsledninger,  
olietanke og oliefyr. 
Udsivning af vand og olie fra:  
skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer. 

Frostsprængning af:  
røranlæg, der tilfører bygningen vand,  
røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand- og sanitetsinstallationer,  
centralvarme- og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og 
radiatorer,  
wc-kummer og cisterner. 

6.3.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen  
Tilfældig udstrømning af vand, olie og kølevæske:  
skade ved dryp og/eller udsivning af væske over et længere tidsrum fra synlige vand-, varme- og 
sanitetsinstallationer,  
skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg og akvarier,  
forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved vand fra tagrender og disses 
nedløbsrør,  
skade som følge af frostskade i uopvarmede lokaler, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende 
varmeforsyning,  
udgifter til og reparation af røranlæg, herunder tærede rør, hermed forbundne udgifter til 
konstatering af skaden, reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele,  
udgifter til optøning af røranlæg,  
bygge- og reparationsarbejder, derunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, i det 
omfang skader kan fordres erstattet hos andre,  
skade på varer i køle- og fryserum fra udstrømmende kølemedier,  
tab af olie og kølevæske,  
skade omfattet af garantiordninger,  
skade forvoldt ved forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagers eller dennes 
ansvarlige medarbejderes side,  
skade som følge af fejl eller mangler, der forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt,  
indirekte tab. Driftstab og meromkostninger dækkes kun, i det omfang det fremgår af 
forsikringsaftalen,  
skade på genstande, der ikke opfylder lovgivningens regler,  
skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller udført forkert, når 
skaden er forårsaget heraf,  
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 kunne 
henføres til et af forsikringen dækningsberettiget skadetilfælde med mindre andet fremgår af 
forsikringsaftalen og forsikringsvilkårene,  
beskadigelse for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller 
lov.  



 

brud på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'Glas og sanitet'  
skade på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'udendørs skilte m.v.' 

 
6.4 Indbrudstyveri  
6.4.1 Hvad er dækket af forsikringen  
Indbrudstyveri eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed. Dette foreligger, når 
indbrudstyven ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang 
til:  
bygninger, aflåsede værelser, lofts- og kælderrum, 

Det anses tillige for indbrudstyveri, når der stjæles genstande gennem åbninger i bygninger, som 
indbrudstyven umiddelbart forinden selv har frembragt. Brud på genstande nævnt i afsnittet 
Glas,sanitet og/eller skilte i kapitel 4, er alene dækket hvis der er tegnet særskilt forsikring for brud 
på dette.  
 
Ran og røveri  
Af løsøre, rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter fra 
forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i 
Danmark.  
 
 
Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket er 
bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende personer. Det er en forudsætning for 
forsikringsselskabets erstatningspligt, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet.  
 
Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af de forsikrede genstande ved vold eller trussel om 
øjeblikkelig anvendelse af vold.  
 
6.4.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen  
skade som følge af fejl eller mangler, der forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt,  
indirekte tab. Driftstab og meromkostninger dækkes kun, i det omfang det fremgår af 
forsikringsaftalen,  
skade på genstande, der ikke opfylder lovgivningens regler,  
skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller udført forkert, når 
skaden er forårsaget heraf,  
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 kunne 
henføres til et af forsikringen dækningsberettiget skadetilfælde med mindre andet fremgår af 
forsikringsaftalen og forsikringsvilkårene,  
beskadigelse for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller 
lov.  
 
Simpelt tyveri  
Simpelt tyveri er ikke omfattet, medmindre det er særskilt nævnt i ovenstående afsnit 'hvad er 
omfattet af forsikringen'.  
Ran og røveri  
Hvor et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig. 
  
Glas og sanitet  
Brud på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'Glas og sanitet'  
Udendørs skilte  



 

 
Skade på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'udendørs skilte m.v.'  
 
6.5 Elskade  
6.5.1 Hvad er dækket af forsikringen  
kortslutning, overspænding, lysbuer eller andre rent elektriske fænomener.  
 
6.5.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen 

•skade som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement, 
• skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk 
ødelæggelse, slitage eller manglende vedligeholdelse, 
• skade omfattet af garantiordninger, 
• skade forvoldt ved forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagers eller dennes 
ansvarlige medarbejderes side, 
• skade som følge af fejl eller mangler, der forelå ved forsikringens tegning og var eller burde 
være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt, 
• indirekte tab. Driftstab og meromkostninger dækkes kun, i det omfang det fremgår af 
forsikringsaftalen, 
• skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller udført forkert, 
når skaden er forårsaget heraf, 
• beskadigelse for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt 
eller lov. 
• skade på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'udendørs skilte m.v.' 
• skade på udstyr som er mere end 10 år. 
 
6.6 Anden pludselig skade 
6.1.1 Hvad er dækket af forsikringen 
 
Direkte fysiske skader eller tab af de forsikrede genstande nævnt i forsikringsaftalen og udover de 
dækningsomfang som er nævnt i kapitel 5, ved 
pludselige og uforudsete begivenheder af hvilken som helst årsag, uanset om årsagen ikke er 
pludselig. 

6.6.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen 
Under ”Anden pludselig skade” er dækningsomfang for øvrige dækninger nævnt i kapitel 5 - 
både 'hvad er dækket af forsikringen' og 'hvad er ikke dækket af forsikringen' - ikke omfattet her. 
 
Derudover er følgende ikke dækket: 
• skader, der opstår i og er begrænset til maskinens mekaniske og elektriske indre dele 
(maskinhavari), 
• skade under rensning, vedligeholdelse og istandsættelse, 
• skade på varer, når skade skyldes temperaturændring, der direkte står i forbindelse med 
pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig uforudset 
hændelse, 
• skade på varer, når skade skyldes udstrømmende kølemedium, 
• materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft samt væsketryk, 
• slid, rust og tæring, 
• genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller udført forkert, når skaden 
er forårsaget heraf, 
• bygge-, montage- og/eller reparationsarbejder, der er under udførelse, i det omfang arbejdet 
udføres helt eller delvist af andre end forsikringstagerens egne folk, 
• udefra kommende forurening, sket udenfor forsikringsstedet, ekskl. røg- og sodskader, 



 

• genstande under bearbejdning, herunder skade som følge af betjenings-, behandlings-, 
programmerings- eller indtastningsfejl, 
• funktionsfejl, 
• sætningsskader på forsikrede bygninger, 
• maskiner der tjener bygningens drift, overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse 
eller konstruktion, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige til last, 
• skade, der alene rammer køle- eller smøremidler samt sliddele, hvis fornyelse fra tid til anden er et 
led i den normale vedligeholdelse,  
• skader forvoldt af dyr,  
• udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, 
damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet 
(jordskade),  
• skade forvoldt af svampe og insekter,  
• skade på skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør, som findes i bygninger,  
• skade på udvendige gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør i jorden som forsikringstageren har 
vedligeholdelsespligten for,  
• beskadigelser der alene rammer gummiringe eller bælter,  
• buler og skrammer gradvis forringelse samt ridser i eller krakelering af malede eller polerede 
overflader,  
• maskiner anbragt på søfartøj eller skibe  
• bærbart administrativt it-udstyr på søfartøj eller skibe, bortset fra offentlige færger eller lignende,  
• skade omfattet af garantiordninger,  
• skade forvoldt ved forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagers eller dennes 
ansvarlige medarbejderes side,  
• skade som følge af fejl ellermangler, der forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt,  
• indirekte tab. Driftstab og meromkostninger dækkes kun, i det omfang det fremgår af 
forsikringsaftalen,  
• skade på genstande, der ikke opfylder lovgivningens regler,  
• skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller udført forkert, når 
skaden er forårsaget heraf,  
• 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 kunne 
henføres til et af forsikringen dækningsberettiget skadetilfælde med mindre andet fremgår af 
forsikringsaftalen og forsikringsvilkårene,  
• beskadigelse for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller 
lov.  
• brud på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'Glas og sanitet'  
• skade på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'udendørs skilte m.v.'  
 
 
6.7 Glas, sanitet og/eller udendørs skilte  
 
6.7.1 Hvad er dækket af forsikringen  
Glas og sanitet  
Brud på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'Glas og sanitet'.  
 
Udendørs skilte m.v.  
Brud og direkte fysiske skader eller tab på genstande nævnt i kapitel 4, afsnittet 'Udendørs skilte 
m.v.', ved pludselige og uforudsete begivenheder af hvilken som helst årsag, uanset om årsagen ikke 
er pludselig.  
 
6.7.2 Hvad er ikke dækket 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 fliser, 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 med mindre skaden skyldes tilfældigt 
svigtende varmeforsyning. 
 
Udendørs skilte m.v. 
• Skade, der skyldes slitage, gradvis forringelse, ridser, afsplitning eller manglende 
vedligeholdelse, 
• beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de 
resterende erstattes ikke, 
• skade der alene overgår lyspærer og lignende elektriske dele med begrænset levetid, 
• simpelt tyveri, 
• skade som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement, 
• skade som følge af fejlkonstruktion, fejmontering, overbelastning eller mekansik 
ødelæggelse, slitage eller manglende vedligeholdelse, 
• skade under rensning, vedligeholdelse og istandsættelse, 
• slid, rust og tæring, 
• genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller udført forkert, når skaden er 
forårsaget heraf, 
• udefra kommende forurening, sket udenfor forsikringsstedet, ekskl. røg- og sodskader,funktionsfejl, 
• buler og skrammer, gradvis forringelse samt ridser i eler krakelering af malede eller polerede 
overflader. 
 
6.8 Maskinskade i administrativt it-udstyr 
6.8.1 Hvad er dækket af forsikringen 

• indefra kommende skade i administrativt it-udstyr (maskinhavari) ved pludselige og 
uforudsete begivenheder, 
• skade under rensning, vedligeholdelse og istandsættelse, samt flytning inden for 
forsikringsstedet. 
Dækningen forudsætter, at det administrative it-udstyr er installeret på forsikringsstedet og 
testet samt tilfredsstillende afleveret. 

6.8.1 Hvad er ikke dækket af forsikringen 
• reparation eller udskiftninger, som vil være nødvendige pga. slid, korrosion, erosion eller enhver 
direkte følge af fremadskridende eller kontinuerlige påvirkninger fra arbejdsmæssige, 
atmosfæriske eller kemiske processer, rust eller afskrabning af malede eller polerede overflader. 
Derimod dækkes anden beskadigelse og som er resultat af sådanne årsag. 
• beskadigelse af dele som pga. beskaffenhed og/eller brug vil blive udsat for stort slid eller 
værdiforringelse, eller andre sådanne dele, som fra tid til anden normalt kræver udskiftning, 
• beskadigelse, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse 
eller konstruktion, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige 
medarbejder til last, 



 

 
• skade omfattet af garantiordninger, 
 
• skade forvoldt ved forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagers eller dennes 
ansvarlige medarbejderes side, 
 
• skade som følge af fejl eller mangler, der forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt, 
• indirekte tab. Driftstab og meromkostninger dækkes kun, i det omfang det fremgår af 
 
forsikringsaftalen,  
• skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller udført forkert, når 
skaden er forårsaget heraf,  
• beskadigelse for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller 
lov.  
 
6.9 Jordskade  
6.9.1 Hvad er dækket af forsikringen  
Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, 
damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet. 
Endvidere dækkes udgifter til retablering af det nævnte materiale samt nødvendige omkostninger 
til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang.  
 
Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan 
stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en forsikringsbegivenhed, der er 
omfattet af forsikringen, og som har ramt forsikringstagerens bygninger eller løsøre på 
forsikringsstedet.  
 
Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for forsikringsselskabet mere end 6 måneder efter 
den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de 
skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere.  
 
6.9.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen  
Forsikringen dækker ikke udgifter til:  
• gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt 
inden forsikringsbegivenheden,  
• 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,  
• indirekte tab. Driftstab og meromkostninger dækkes kun, i det omfang det fremgår af 
forsikringsaftalen.  
 
6.10 Generel dækning  
6.10.1 Hvad er dækket af forsikringen  
• forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed.  
 
 
 
7. Forsikringssummer  
 
7.1 Maskiner, inventar, varer og øvrigt løsøre  
7.1.1 Maskiner og inventar -Nyværdi  



 

Forsikringssummen fastsættes af forsikringstageren og fremgår af forsikringsaftalen. 
Forsikringssummen for maskiner, inventar, installationer og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag 
af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds 
indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller 
andre omstændigheder.  
 
7.1.2 Varer - Nyværdi  
Forsikringssummen fastsættes af forsikringstageren og fremgår af forsikringsaftalen.  
• Forsikringssummen af råvarer og indkøbte halvfabrikata opgøres på grundlag af 
genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag 

 
for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder,  
 
• forsikringssummen af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på 
grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en 
forsikringsbegivenheds 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,  
• forsikringssummen af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere 
salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg 
af andel af dels forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til 
en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens 
indtræden, med fradrag som ovenfor anført,  
• forsikringssummen af indkøbte handelsvarer til videresalg samt emballage opgøres på grundlag 
af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtrædenmed rimelige 
fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.  
 
7.1.3 Øvrigt løsøre  
Forsikringssummen af øvrigt løsøre opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før 
en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed 
eller andre omstændigheder. 
  
7.2 Driftstab  
Præmien for forsikringen fastsættes med udgangspunkt i den til selskabet oplyste omsætning fra 
det senest afsluttede regnskabsår. For nyetablerede virksomheder, efter virksomhedens budget.  
Præmien genberegnes ved hvert nyt forsikringsår ud fra den senest registrerede omsætning.  
 
Førsterisiko  
For dækninger med angivet førsterisiko sum i gældende vilkår og forsikringsaftalen, erstattes med 
indtil den af forsikringstageren fastsatte forsikringssummer, med fradrag af evt. selvrisiko og/eller 
periode uden erstatning (karenstid).  
 
7.3 Forsikringssum efter en skade  
Efter en skade forbliver forsikringsaftalens forsikringssummer uforandrede.  
 
Dog er forsikringstageren i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10 % af 
forsikringssummen for den skaderamte forsikring, forpligtet til at betale en tillægspræmie udregnet 
af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets udløb, medmindre forsikringssummen 
ønskes nedsat. 
 
 
 
 



 

8. Selvrisiko  
Selvrisikoen fremgår af forsikringsaftalen. For visse skadehændelser kan der gælde en særlig 
selvrisiko som er angivet i forsikringsvilkårene.  
Hvis to eller flere selvrisikobeløb er gældende ved en og samme forsikringsbegivenhed, fratrækkes 
kun det højeste selvrisikobeløb i den samlede erstatning. 
 
8.1 Karenstid, driftstab  
Perioden uden erstatning (karenstid) fremgår af forsikringsaftalen. Forsikringen dækker ikke tabet 
i den anførte periode, der begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres.  
 
9. Sikkerhedsforskrifter og ændring af risikoen  
9.1 Konsekvenser af ikke at overholde sikkerhedsforskrifter  
Forsikringen er indtegnet på betingelse af, at forsikringsaftalens sikkerhedsforskrifter til enhver tid 
bliver overholdt. Nævnte sikringskrav skal være gennemført og vedligeholdt. Har sikrede forsømt at 
overholde sikkerhedsforskrifterne, eller påse at de bliver overholdt, reguleres sikredes krav i henhold 
til forsikringsaftaleloven, FAL § 51.  
 
Når det forsikrede er udenfor Danmark, så skal sikkerhedsforskrifterne i denne forsikringsaftales 
vilkår opfyldes, eller opfylde tilsvarende national standard.  
 
 
9.2 Ændring af sikring og risiko  
Hvis der sker ændring af den udførte sikring, sommedfører højere præmie, kan erstatninger blive 
forholdsmæssig reduceret. Tilsvarende kan erstatningen blive forholdsmæssig reduceret såfremt 
risikoen ændres, og dette ville medføre en højere præmie, alt sammen i henhold til 
forsikringsaftaleloven.  
 
9.2.1 Eftersyn af risikoen  
Forsikringsselskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn med henblik på en 
vurdering af såvel bygningerne som risikoforholdene i øvrigt.  
 
9.3 Sikkerhedsmæssige regler  
9.3.1 Offentlige love og forskrifter  
De til en hver tid gældende love, regler, bekendtgørelser, vejledninger og forskrifter skal overholdes. 
Hvis ovennævnte ikke er overholdt, reguleres sikredes krav i henhold til forsikringsaftaleloven, FAL § 
45.  
 
9.3.2 Sikring af dataregistre og programmer  
Sikring af dataregistre og programmer  
Det er en betingelse for dækning, at følgende er overholdt:  
 
Operativsystemer og programmer.  
 
Der skal foreligge licens for alle indkøbte operativsystemer og programmer, og licenser skal 
opbevares i henhold til givne forskrifter.  
Backup/sikkerhedskopi  
 
Aktuelle operativsystemer og applikationer skal forefindes i mindst 2 eksemplarer, original og 
sikkerhedskopi. Disse skal opbevares på adskilte datamedier og være maskinelt læsbare.  
 
Der skal forefindes sikkerhedskopi af data, som skal lagres på eksternt datamedie. Nødvendigt 
underlag for rekonstruktion af information skal opbevares.  
 



 

Sikkerhedskopi af data skal tages mindst hver syvende arbejdsdag.  
Det er en betingelse for dækning, at sikkerhedskopier enten opbevares i anden bygning eller i 
databrandskab mindst klassificeret til B60DIS eller D60, eller at der er foretaget en online backup, 
som opfylder ovennævnte krav hos en certificeret udbyder af hosting- eller backup services.  

9.3.3 Drift og vedligeholdelse  
Forsikringstageren og dennes ansvarligemedarbejdere skal holde de forsikrede genstande og 
bygninger i god og driftsikker stand, og straks lade fejl og mangler der kommer til deres kundskab 
afhjælpe, herunder lade de reparationer ogændringer som forsikringsselskabet måtte anse som 
nødvendige, udføre.  
 
Producentens eller leverandørens givne anvisninger om de forsikrede genstandes betjening, 
benyttelse, belastning og vedligeholdelse skal til enhver tid overholdes.  
 
9.3.4 Ubenyttet bygning/virksomhed i stilstand  
Det er en betingelse for dækning, at følgende er overholdt:  
• ved stilstandens indtræden skal alle maskiner renses og samtlige lokaler omhyggeligt rengøres,  
• lokalerne skal holdes fri for alt affald, være forsvarlig aflåset og tilses ugentlig,  
• det skal anmeldes til forsikringsselskabet, så snart virksomheden begynder eller 
arbejdsmaskinerne sættes i gang, selv om det kun sker til prøve.  
 
9.4 Sikring mod brand  
9.4.1 Brandsektionering, -vægge, -døre og -lukker  
Det er en betingelse for dækning, at følgende er overholdt:  
 
 
• brandsektionering og brandvægge skal opfylde offentligemyndighedskrav. Alle åbninger og 
gennemføringer skal være sikret således at væggens/sektionerings brandklasse bibeholdes,  
• branddøre og brandlukker skal holdes lukket. Såfremt de holdes åbent skal de være forsynet med 
virksom automatisk lukning styret af røgdetektor (ABDL), smelteled eller andet af brand- eller 
byggemyndigheden godkendt system.  
 
9.4.2 Slukningsmateriel, -installationer og udstyr  
Det er en betingelse for dækning, at følgende er overholdt:  
Påbudt håndslukningsmateriel, givet af det offentlige, skal være til stede på et afmærket, let synligt 
og tilgængeligt sted, samt holdes i god stand. Håndslukkere skal kontrolleres hvert år og forsynes 
med mærkat som viser datoen for sidste kontrol.  
 
9.4.3 Varmt arbejde  
Der gælder - udover den selvrisiko, der i øvrigt er gældende for brandskader på denne 
forsikringspolice - en særlig selvrisiko på 125.000 kr. for brandskader, der helt eller delvist skyldes 
varmt arbejde udført i forbindelse med bygge-, reparations-, montage-/demontage-, og/eller 
installations- arbejder på forsikringsstedet.  
Den særlige selvrisiko er kun gældende, hvis sikrede - eller nogen som sikrede er ansvarlig eller 
hæfter for - har iværksat det varme arbejde. Dog gælder den særlige selvrisiko ikke, hvis begge de 
nedennævnte betingelser er opfyldt:  
• sikrede kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, 
brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet, inden varmt 
arbejde påbegyndes, og  
• sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på 
at have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i 
Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut."  
Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den nævnte selvrisiko. 



 

Varmt arbejde defineres som tagdækning, vinkelslibning og metalforarbejdning, jf. de til enhver tid 
gældende Brandtekniske vejledninger om varmt arbejde fra Dansk Brand- og sikringsteknisk 
Institut.  
 
9.4.4 Orden, renhold og affaldshåndtering  
Der gælder - udover den selvrisiko, der i øvrigt er gældende for brandskader på denne 
forsikringspolice – en selvrisiko på 25% af skaden, maksimalt 250.000 kr. for brandskader, der helt 
eller delvist skyldes brand opstået i brandbart affald eller brandbare materialer. Brandbart affald og 
brandbare materialer skal opbevares/placeres efter nedenstående forskrifter.  
 
Brandbart affald og brandbare materialer somudendørs ligger frit eller i container, skraldespand, 
eller lignende, skal placeres således at en brand i disse ikke kan antænde bygningen - krav til 
placering:  
mindst 5 meter fra brandbar ydervæg, og ikke under brandbart tag eller vinduer.  
 
Brandbart affald og materialer der opbevares udendørs i lukket og låst container/opbevaringsenhed 
konstrueret således, at en brand ikke kan sprede sig derfra - krav til placering:  
mindst 2,5 meter fra brandbar ydervæg, og ikke under brandbart tag eller vinduer.  
 
Brandbart affald og affald som kan selvantænde skal placeres i beholdere af ubrandbart materiale 
med selvlukkende låg eller straks fjernes til et sikkert sted. Dog kan der gælde særlige sikringskrav 
til opbevaring for visse virksomheder, som vil fremgå efterfølgende i kapitel 8 og/eller i 
forsikringsaftalen.  
 
Den særlige selvrisiko er kun gældende, hvis opbevaringen/placeringen af det brandbare affald eller 
de brandbare materialer er i strid med ovenstående forskrifter og dette skyldes sikrede eller nogen, 
som sikrede er ansvarlig for eller hæfter for.  
 
9.5 Sikring mod tyveri, hærværk, ran og røveri  
9.5.1 Aflåsning af døre  
Det er en betingelse for dækning, at følgende overholdes:  
Døre skal være aflåst svarende til minimum sikringsniveau 10 og andre åbninger skal være lukket 
og sikret således at uvedkommende ikke uhindret kan skaffe sig adgang.  
 
Uanset ovenstående skal døre, vinduer og andre åbninger altid være sikret i henhold til det 
sikringsniveau der er anført i forsikringsaftalen.  
9.5.2 Indhold i Varegrupper  
Nedennævnte varer og eget udstyr, betragtes som særligt attraktivt. Der gælder særlige 
sumbegræsninger i forbindelse med indbrudsdækningen, som specificeret forsikringsaftalen.  
 
Varer og udstyr er opdelt i 6 grupper:  
• Varer til videresalg, udlejning, reparation, og demonstration samt oplagring (gruppe 1-5)  
• Virksomhedens eget udstyr (gruppe 6)  
 
Varegruppe. 
Varer til videresalg mv. 

Sikrin
gsniv
eau 10 

Sikrings-
niveau 20 

Sikrings-
niveau 30 

Sikrings-
niveau 40 

Sikrings-
niveau 
50/60 

 
1.  
Guld, sølv, platin, palladium, 
samt anden legering med ædelt 
metal, der indeholder 333 o/oo 
rent guld eller mere, diamanter, 

Indivi
duelt 

Individuelt Individuelt Individuelt Individuelt  



 

ædelstene, ægte perler, 
kulturperler (ind- og 
uindfattede).  
Smykke- og juvelerarbejder, hvor 
nævnte materialer indgår.  
Lomme- og armbåndsure, med 
en stykværdi over 1.000 kr.  

 

2. 
Tobaksvarer 
 

1.302 15.042 30.083 90.252 Ubegrænse
t 

3. 
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, 
med stykværdi over 1.000 kr.  
Edb-udstyr, herunder pc'er, 
projektorer, fladskærme, 
programmel, og andet teknisk 
udstyr, der indgår i et 
computersystem.  
Foto- og filmudstyr.  
Læder- og skindbeklædning. 
Mobiltelefoner samt elektronisk 
tilbehør til disse.  
Parfumerivarer. Pelse og 
pelsværk.  
Satellitudstyr, herunder 
navigationsudstyr.  
Tv-, radio- og videoudstyr samt 
alt tilhørende elektronisk udstyr 
som f.eks. forstærkere, receivere, 
mp3-, dvd- og cd- udstyr samt 
paraboler.  
Våben, ammunition og 
sprængstoffer.  

 

30.08
3 

90.252 180.506 Ubegrænse
t 

ubegrænse
t 

 
4.  
Beklædning, (læder- og 
skindbeklædning hører til 
varegruppe 3). Cd'er, dvd'er 
samt elektroniske spil.  
Elektroniske 
kontormaskiner, (som ikke 
hører til varegruppe 3).  
Frimærker (filatelistiske) og 
mønter  
(numismatiske). 
Musikinstrumenter og 
tilhørende elektronisk udstyr.  
Spiritus. Sportsudstyr.  
 
 
 
 

 

90.25
2 

180.506 Ubegrænse
t 

Ubegrænse
t 

Ubegrænse
t 



 

 
5.  

Antikviteter, dog undtaget 
møbler med stykværdi under 
10.000 kr.  
Automobiler, der ikke er 
indregistreret samt 
autoreservedele og udstyr 
(tv-, radio- og 
navigationsudstyr hører til 
varegruppe 3).  
Bijouteri, guld- eller 
sølvbelagt, med stykværdi 
under 1.000 kr.  
Brillestel.  
Cykler, samt reservedele og 
udstyr til cykler.  
El- og motordrevet 
håndværktøj. Fodtøj.  
Hårde hvidevarer.  
Malerier, skulpturer og ting 
af kunstnerisk værdi over 
3.000 kr. Motorcykler, 
scootere og knallerter, der 
ikke er indregistrerede samt 
reservedele og udstyr til disse, 
(tv, radio- og 
navigationsudstyr hører til 
varegruppe 3).  
Møbler med en stykpris over 
1.000 kr. Skibs- og bådudstyr, 
(tv-, radio- og 
navigationsudstyr hører til 
varegruppe 3). Solbriller med 
stykværdi over 100 kr.  
Tæpper med en m2 pris på 
over 500 kr.  

 

180.50
6 

Ubegrænse
t 

Ubegrænse
t 

Ubegrænse
t 

Ubegrænse
t 

 
Hvor der ved et sikringsniveau i kolonnerne 10-50/60 er anført et beløb, må værdien af den i 
kolonnen nævnte varegruppe ikke overstige det anførte beløb. Beløbene er i 2018-niveau og 
indeksreguleres. Dog indeksreguleres beløbene i venstre kolonne ikke.  
 
Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr som ikke er til videresalg, udlejning, reparation, 
demonstration og opbevaring på lager, må kun findes i begrænset omfang.  
Beløbsgrænser fremgår af nedenstående skema. 

 

 

, 

 



 

 
Særligt løsøre i alle 
erhvervsvirksomheder, 
institutioner og foreninger  

 

Sikringsniveau 10 Sikringsniveau 20 Sikringsniveau 30 

 
6.  
Særligt løsøre i form af 
elektronisk udstyr  
Edb-udstyr, herunder pc'ere, 
projektorer, fladskærme, 
programmel og andet 
teknisk udstyr, der indgår i et 
computersystem.  
Tv-, radio- og videoudstyr 
samt alt tilhørende 
elektronisk udstyr som f.eks. 
forstærkere, receivere, mp3-, 
dvd- og cd- udstyr samt 
paraboler.  
Foto- og filmudstyr.  
Musikinstrumenter og 
tilhørende elektronisk udstyr.  

 

19.5319 52.0853 ubegrænset 

 
Beløbene er i 2018-niveau og indeksreguleres.  
9.5.3 Sikringsniveau 10 10-S - Skalsikring Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme,  
• ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved 
udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 
7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller 
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.  
 
Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.  
9.5.4 Sikringsniveau 20  
Der skal tyverisikres i henhold til forsikringsaftalen. Når kravet er ’Sikringsniveau 20’ og det ikke er 
specificeret hvilken af nedenstående sikringsmetoder (20-S, 20-C eller 20-O) der konkret kræves, 
skal tyverisikring være udført i henhold til een af metoderne:  
 
20-S - Skalsikring Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret 
LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret 
LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, samt fastholdes med en Ø 10 
mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom,  
• vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.  
 
Elektronisk skalovervågning  
• Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. 
Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader,  
• centraludstyret skal placeres i det overvågede område,  
• alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral,  



 

• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.  
 
Reaktion ved alarm 

• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes,  
• det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg.  
Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.  
 
ELLER  
 
20-C - Cellesikring Mekanisk cellesikring  
• Større åbninger* i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller 
lemme,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret 
LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret 
LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, fastholdes med en Ø 10 mm 
skudrigel eller fastholdes med en låsebom,  
• vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.  
 
Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme,  
• Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved 
udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 
7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN 
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.  
 
Elektronisk celleovervågning  
• Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares,  
• centraludstyret skal placeres i det overvågede område,  
• alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral,  
• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.  
 
Reaktion ved alarm  
• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.  
• det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg.  
 
Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. 
  
ELLER  
 
20-O - Objektsikring Mekanisk objektsikring  
• Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, 
skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN 1143, grade 0 
(GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.  



 

Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme,  
• ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved 
 
udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 
7 tilholdere eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN 
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.  
Elektronisk objektovervågning  
• Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed,  
 
• centraludstyret skal placeres i det overvågede område,  
• alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral,  
• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.  
 
Reaktion ved alarm  
• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.  
• Det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg.  
 
Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.  
 
9.5.4 Sikringsniveau 30  
Der skal tyverisikres i henhold til forsikringsaftalen. Når kravet er ’Sikringsniveau 30’ og det ikke er 
specificeret hvilken af nedenstående sikringsmetoder (30-S, 30-C eller 30-O) der konkret kræves, 
skal tyverisikring være udført i henhold til een af metoderne:  
 
30-S - Skalsikring Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf 
den ene skal være F&P-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's 
Sikringskatalog,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:  
• to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller  
• to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&P-registreret 
hængelås eller  
• en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås,  
• vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.  
 
Elektronisk skalovervågning  
• Overvågning mod oplukning** af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne,  
• overvågning mod gennembrydning** af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne,  
• overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre,  
• forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet,  
• centraludstyret skal placeres i det overvågede område,  
• overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral,  
• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.  
 
Reaktion ved alarm  
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes,  



 

det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 35 minutter – jf. F&P’s vejæledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg. 

* Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.  
** Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i 
døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 
meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i 
bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.  
 
ELLER  
 
30-C – Cellesikring Mekanisk cellesikring  
• Større åbninger* i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller 
lemme,  
 
 
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf 
den ene skal være F&P-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's 
Sikringskatalog.  
 
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:  
• to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller  
• to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås 
eller  
• en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås,  
• vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.  
 
Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme,  
• ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved 
udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 
7 tilholdere eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN 
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.  
 
Elektronisk celleovervågning  
• Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen,  
• overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til 
cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der 
vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse),  
• overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre,  
• forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet,  
• centraludstyret skal placeres i det overvågede område,  
• overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral,  
• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.  
 
Reaktion ved alarm  
• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes,  
• det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg.  



 

 
* Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.  
** Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i 
døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 

meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i 
bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.  
 
ELLER  
 
30-O - Objektsikring Mekanisk objektsikring  
• Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, 
skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN 1143, grade 0 
(GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.  
 
Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme,  
• ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved 
udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 
7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN 
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.  
 
Elektronisk objektovervågning  
 
• Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes 
mindst to detektorermed forskellige dækningsområder,  
• forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet,  
• centraludstyret skal placeres i det overvågede område,  
• overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral,  
• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.  
 
Reaktion ved alarm  
• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.  
• det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg.  
 
* Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.  
 
9.5.5 Sikringsniveau 40  
Der skal tyverisikres i henhold til forsikringsaftalen. Når kravet er ’Sikringsniveau 40’ og det ikke er 
specificeret hvilken af nedenstående sikringsmetoder (40-S, 40-C eller 40-O) der konkret kræves, 
skal tyverisikring være udført i henhold til een af metoderne:  
 
40-S – Skalsikring Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registreret efter EN 
1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074 klass 1(GUL klasse)**eller tilsvarende jf. F&P's 
Sikringskatalog – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.  



 

• Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf 
den ene skal være F&P-registreret Låseenhed III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's 
Sikringskatalog.  
• Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:  
• to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller  
• to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&P-registreret 
hængelås eller  
• en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås. 
• Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.  
 
Elektronisk skalovervågning  
• Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne,  
• overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne,  
• overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i 
grænsefladerne,  
• overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre,  
• forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet,  
• centraludstyret skal placeres i det overvågede område,  
• overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral,  
• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.  
 
Reaktion ved alarm  
• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes,  
• det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg.  
 
* Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.  
** Kravet om mekanisk sikring af døre, vinduer, porte og lemme – overvågning mod oplukning af 
døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i 
grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret  
 
 
mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at 
krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.  
 
ELLER  
 
40-C - Cellesikring Mekanisk cellesikring  
• Større åbninger* i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der 
er F&P-registreret efter EN 1627, RC2 eller med porte efter SSF 1074, klass 1 (GUL klasse)** eller 
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog – eller være forstærketmed sikringsenheder, der er klassificeret 
tilsvarende,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf 
den ene skal være F&P-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's 
Sikringskatalog,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:  
• to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller  
• to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås 
eller  
• en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med mindst en F&P-registreret hængelås,  



 

• vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.  
 
Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.  
• ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved 
udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 
7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter en 12320, grade 3 (GRØN 
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. 
 
Elektronisk celleovervågning  
• Overvågning mod oplukning** af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen,  
• overvågning mod gennembrydning** af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til 
cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der 
vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse),  
• overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre,  
• forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet,  
• centraludstyr skal placeres i det overvågede område,  
• overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral,  
• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.  
 
Reaktion ved alarm  
• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes  
• det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 30 minutter - jf. F & P’s vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg.  
 
* Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.  
**Kravet om mekanisk sikring af døre, vinduer, porte og lemme – overvågning mod oplukning af 
døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i 
grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og 
udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, 
murfremspring, nedløbsrør eller lignende.  
ELLER  
40-O - Objektsikring Mekanisk objektsikring  
• Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, 
skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN 1143, grade 0 
(BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.  
 
Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.  
 
• Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved 
udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 
7 tilholdere eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN 
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.  
 
Elektronisk objektovervågning  
 
• Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes 
mindst to detektorermed forskellige dækningsområder,  
• forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet,  



 

• centraludstyret skal placeres i det overvågede område,  
• overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral,  
• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.  
 
Reaktion ved alarm  
• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes, 
 
det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg.  
* Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.  
 
9.5.6 Sikringsniveau 50  
Der skal tyverisikres i henhold til forsikringsaftalen. Når kravet er ’Sikringsniveau 50’ og det ikke er 
specificeret hvilken af nedenstående sikringsmetoder (50-S, 50-C eller 50-O) der konkret kræves, 
skal tyverisikring være udført i henhold til een af metoderne:  
 
50-S - Skalsikring Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registreret efter EN 
1627, RC 3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse)** eller tilsvarende jf. 
F&P's Sikringskatalog – eller være forstærketmed sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende,  
• svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med sikringsenheder, der er 
F&P-registreret som FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse)** eller tilsvarende jf. F&P's 
Sikringskatalog,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder hvoraf 
den ene skal være F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's 
Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:  
• dobbelt låsecylinder eller  
• tilholderlås.  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:  
• to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller 
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller  
• to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås 
efter EN 12320 grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller  
• en kraftig låsebommed tilhørende beslag, der aflåses med minimumen F&P-registreret hængelås 
efter EN 12320 grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog,  
• vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.  
 
Elektronisk skalovervågning  
• Overvågning mod oplukning** af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne,  
• overvågning mod gennembrydning** af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne,  
• overvågning mod gennembrydning** af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i 
grænsefladerne,  
• overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre,  
• bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning,  
• forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet,  
 
• centraludstyret skal placeres i det overvågede område,  
• overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.,  
• installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg,  



 

• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.  
 
Reaktion ved alarm  
• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes. 
 
det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg.  
* Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.  
** Kravet om mekanisk sikring af døre, vinduer, porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan 
udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger,medmindre der på 
andenmåde ermulighed for at krybe ind i bygningen via balkon,murfremspring, nedløbsrør eller 
lignende.  
 
ELLER  
 
50-C – Cellesikring Mekanisk cellesikring  
• Større åbninger* i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der 
er F&P-registreret F&P-registreret efter EN 1627, RC 4 eller tilsvarende, eller med porte efter SSF 1074, 
klass 3 (BLÅ klasse)** eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog – eller være forstærket med 
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende,  
• svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-
registreret som FORSTÆRKNINGSENHEDER III (BLÅ klasse)** eller tilsvarende jf. F&P's 
Sikringskatalog,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf 
den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af 
den registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:  
• dobbelt låsecylinder eller  
• tilholderlås,  
• døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:  
• to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller 
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller  
• to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås 
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller  
• en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimumen F&P-registreret hængelås 
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog,  
• vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.  
 
Mekanisk skalsikring  
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme,  
• ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved 
udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 
7 tilholdere eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN 
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog  
 
Elektronisk celleovervågning  
• Overvågning mod oplukning** af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen,  
• overvågning mod gennembrydning** af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til 
cellen,  
• overvågning mod gennembrydning** af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i 
grænsefladerne til cellen,  



 

• overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre,  
• bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning,  
• forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet, 

• centraludstyr skal placeres i det overvågede område, 
• overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral, 
• installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg, 
• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. 
 
Reaktion ved alarm 
• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes, 
• det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg. 
 
* Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. 
 
** Kravet om mekanisk sikring af døre, vinduer, porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan 
udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på 
anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller 
lignende. 
ELLER 
50-O - Objektsikring Mekanisk objektsikring 
Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, 
skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN 1143, grade 0 
(BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. 
 
Mekanisk skalsikring 
• Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, 
• ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved 
udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 
7 tilholdere eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN 
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. 
 
Elektronisk objektovervågning 
• Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed, 
• der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden, 
• bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning, 
• forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet, 
• centraludstyret placeres i det overvågede område, 
• overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral, 
• installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg, 
• AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller 
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. 

Reaktion ved alarm 
• Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes, 
• det er en betingelse for tyveridækningen, at den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal 
alarmfrakobling eller tilsvarende højst må være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om reaktion ved 
alarm fra AIA-anlæg. 
 



 

* Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet 
overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm. 
 
 
9.5.6 Tyverisikring i Sverige, Norge og Finland  
De tyverisikringskrav der er gældende i DK, er også gældende i Sverige, Norge og Finland, svarende 
til sammenligningsnøglen udarbejdet af de nordiske forsikringsforbund, Sveriges 
Försäkringsforbund, Finansnæringens Hovedorganisasjon,Finska Försäkringsbolagens 
Centralförbund, og Forsikring & Pension.  
 
9.5.7 Tyverisikring af bærbart administrativt it-udstyr  
Det er en betingelse for dækning, at følgende er overholdt:  
 
• I eller under transport med motorkøretøjer skal de forsikrede genstande være anbragt i et adskilt 
og aflåst bagagerum, hvor hele motorkøretøjet tilligeskalvære aflåst. Indholdet må ikke være synligt 
ude fra. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, da inde i det aflåste motorkøretøj tildækket på en sådan 
måde, at de ikke er synlige udefra,  
• mobiltelefoner, tablets og bærbare GPS'er, skal opbevares i lukket handskerum,  
• ved tyveri fra motorkøretøj, skal voldeligt opbrud på selve motorkøretøjet kunne konstateres.  
 
9.5.8 Tyverisikring af containere og skurvogne  
Det er en betingelse for dækning, at følgende opfyldt:  
Containere  
• containere skal være af stål, være tætte og have en volumen på minimum 7,5m3 (8 fod),  
• dørene skal være aflåst med minimum F&P-registreret containerbom eller -beslag med tilhørende 
lås efter SSF 1051, klasse 5 (RØD klasse).  
 
Skurvogne  
• indgangsdøre skal være aflåstmed minimum2 F&P-registrerede låse eller 2 F&P-registrerede 
hængelåse efter SSF 014 klasse 4 (RØD klasse),  
• indgangsdøre af træ skal indvendigt være forsynet med jernplader,  
• vinduer skal være beskyttet med solide skodder, der fastlåses indvendigt.  
 
9.5.9 Opbevaring af nøgler til motordrevne køretøjer  
Det er en betingelse for dækning, at følgende overholdes  
• nøgler og koder til motordrevne køretøjers* tændingssystem og øvrig tyverisikring må ikke 
efterlades i eller ved motorkøretøjerne,  
• nøgler og koder til motorkøretøjer der er beregnet til videresalg, udlejning, reparation, 
demonstration, udstilling samt oplagring uden for åbningstiden i forsikringstagerens virksomhed 
skal sikres på een af følgende måder:  
• i et lukket og aflåst nøgleskab svarende til mindst F&P-registreret sikringsskab der som minimum 
opfylder kravene til EN 1143-1 grade 0, klasse BLÅ, hovedgruppe 2. Nøgleskab skal være fastboltet til 
fast bygningsdel hvis det vejer under 250 kg. Nøgleskabet skal være placeret i et område overvåget 
af et F&P-godkendt AIA-anlæg.  
• opbevares på anden adresse i aflåst bygning end forsikringsstedet,  
• nøgler og koder til nøgleskab må ikke forefindes på forsikringsstedet uden for åbningstiden.  
 
* Følgende betragtes som motordrevne køretøjer: motorkøretøjer, motorredskaber og traktorer.  
9.5.10 Ran og røveri  
Forsikringstageren er pligtig at iagttage tilbørlig forsigtighed ved forvaringen af de forsikrede 
værdier.  
Under transport:  
Transport uden for forsikringsstedet skal foretages af personer, som er mindst 18 år og højst 67 år. 



 

 
Transporten skal foretages direkte fra forsikringsstedet, uden ophold, til bestemmelsesstedet.  
9.5.11 Udendørs over- og underjordiske tanke  
Det er en betingelse for tyveridækningen at,  
• el til pumpe/stander er afbrudt når virksomhedens ansatte ikke er tilstede på pladsen,  
• der er installeret tanksikring for påfyldningsstuds, tankmåler, evt. rørføringer, udluftning og fløjte, 
så disse ikke kan skrues af,  
• dæksel i påfyldningsstudsen er aflåst, svarende til min. et F&P godkendt produkt i Rød 
sikringsklasse hovedgruppe 1  
 
9.6 Vand  
9.6.1 Sikring mod frostskader  
Det er en betingelse for dækning, at bygning(erne) er tilstrækkeligt opvarmet eller at røranlæg er 
tømt for væske.  
 
9.6.2 Dækning i kælder  
 
 
Skade på løsøre i kælder ved voldsomt sky- og tøbrud  
Det er en betingelse for dækning ved voldsomt sky- og tøbrud, at:  
• varer herunder råvarer af enhver art og emballage, også når disse er til opbevaring, reparation og 
udlejning,  
• originalmodeller, tegninger, arkiver, kartoteker og data lagret på elektroniske databærende 
medier,  
 
• eget elektronisk udstyr inkl. installationer, herunder edb servere, pc´er, projektorer, tv-, radio-, foto- 
og video-udstyr og andet teknisk udstyr der indgår i et computersystem,  
 
er placeret på fast, ikke vandsugende underlag mindst 40 cm over kældergulv.  
En kælder defineres som en etage, som er helt eller delvist under terræn. Så snart gulvet er under 
terræn, altså jordniveau, er der tale om en kælder.  
 
10. Sikredes pligter ved skade  
Skadebegrænsning  
I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, 
ligesom forsikringsselskabet er berettiget til at foretage dertil egnede foranstaltninger.  
For at afværge eller begrænse driftstab er forsikringstager i videst muligt omfang forpligtet til at 
opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser.  
Inden for erstatningsperioden er forsikringstageren dog berettiget til at producere til lager i det 
omfang, afsætningmæssige forhold kræver dette. Forsikringstageren er pligtig til effektivt at 
samarbejdemed forsikringsselskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller 
begrænsning af driftstabet.  
 
Anmeldelse af skade  
Skader skal straks anmeldes til forsikringsselskabet  
• anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med 
forsikringsselskabets samtykke,  
• er der tale om tyveri eller forsøg på det, hærværk, ran eller røveri, skal dette straks anmeldes til 
politiet,  
• efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede 
genstande ikke finde sted, før forsikringsselskabet har givet sit samtykke dertil.  
 
11. Erstatning ved skade  



 

11.1 Erstatningsregler for glas, sanitet og/eller skilte 
Alle skader erstattes in natura. 

Rimelige og nødvendige udgifter til midlertidig afdækning af ruder, som følge af brud eller 
direkte fysiske skader på det forsikrede inklusive udgifter til dekoration, påklæbning, 
alarmtråde mv. 
Forsikringen omfatter kun glas i den kvalitet der hidtil var/er benyttet på forsikringsstedet. 
 
11.2 Erstatningsberegning løsøre 
Tabet opgøres som forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden. 
 
Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog: 
 
• at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi 
efter skaden, 
• at beskadigede genstande inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, 
respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter forsikringsselskabets skøn skal være 
betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien. 
Dagsværdien udregnes på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før 
forsikringsbegivenhedens indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed 
eller andre omstændigheder, 
• at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først 
forlanges udbetalt, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive 
istandsættelse eller genanskaffelse betryggende sikret. 
• Forsikringsselskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens 
værdi før skaden (for inventar, maskiner, øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom forsikringsselskabet 
er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som 
før skaden. 

 

For genstande forsikret til dagsværdi, udregnes erstatningen på grundlag af 
genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden med rimelige 
fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 

 
For motordrevne køretøjer, og tilhørende tilbehør, fastsættes erstatningen til det beløb, et 
sådant af tilsvarende stand normalt ville kunne anskaffes for mod kontant betaling. 

Overdækning 25% 
I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 25% højere end den, der fremgår af 
forsikringsaftalen. Dette gælder ikke de dækninger i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt er 
anført en højeste forsikringsdækning. Her erstattes skader indenfor de angivne summer. 
Denne overdækning er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat den 1. januar i året, 
hvor skaden indtrådte. 
Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien. 
 
Førsterisiko – Enkeltmaskiner 
Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadestidspunktet vil medgå til 
genoprettelse af det beskadigede løsøre. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige 
forsikringssummen på skadestidspunktet. 
 
Skadeopgørelse enkeltmaskiner: 
• tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte maskiners nyværdi og deres værdi efter 
skaden, 



 

• beskadigede maskine inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive 
istandsættelse eller genanskaffelse efter forsikringselskabets skøn skal være betryggende sikret, 
idet der imodsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien. Dagsværdien udregnes på 
grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden med 
rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder,  
• forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først 
forlanges udbetalt, når de beskadigede maskine er istandsat eller genanskaffet, respektive 
istandsættelse eller genanskaffelse betryggende sikret,  
• forsikringsselskabet er berettiget til at overtage en beskadiget maskine mod at erstatte dens værdi 
før skaden,  
• forsikringsselskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte maskinen i samme 
stand som før skaden.  
 
Nedsættelse af erstatning ved indbrudstyveri  
Hvis enten kravene vedrørende sikringsniveauer eller sumgrænser ikke er overholdt, erstattes 60 % 
af de beløb, som ville komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldt.  
Hvis hverken kravene vedrørende sikringsniveau eller sumgrænser er overholdt, erstattes 40 % af de 
beløb, som ville komme til udbetaling, hvis alle kravene var opfyldt.  
Leaset udstyr  
For så vidt angår inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr, som forsikringstageren har leaset i 
henhold til aftale om finansiel leasing, og som forsikringstageren bærer risikoen for, vil en eventuel 
overskydende difference mellem den erstatning, som  
 
tilkommer leasingselskabet i henhold til den noterede leasingaftale, og den erstatning, som skal 
beregnes i henhold til denne polices vilkår for skadesberegning, blive udbetalt til forsikringstageren.  
Forsikringstagerens ret til den eventuelle overskydende difference er betinget af, at det mellem 
leasing arrangementets parter har været hensigten, at ejendomsretten til den leasede genstand på 
et senere tidspunkt skulle overgå til forsikringstageren, eller at forsikringstageren efter 
leasingperiodens udløb er berettiget til at opretholde brugsretten til den leasede genstand 
vederlagsfrit eller til en meget væsentligt nedsat leasingydelse.  
 
11.2.1 Underforsikring  
Hvis de faktiske værdier i skadetilfælde overstiger forsikringssummen, erstattes skaden kun 
forholdsmæssigt.  
 
Hvis forsikringsaftalen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver 
sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en 
selvstændig forsikring.  
 
Flerstedsdækning  
 
Gælder for alle policens navngivne adresser i Danmark.  
For disse gælder, at underforsikring kun gøres gældende, hvis policens samlede forsikringssum for 
disse adresser, er mindre end den faktisk samlede løsøresum, opgjort i henhold til vilkårene.  
 
11.3 Erstatningsberegning Jordskade  
11.3.1 Erstatningsberegning jordskade  
Skade dækkes op til 2.000.000 kr., dog højst med 35.000 kr. pr. kubikmeter jord/vand. De 2.000.000 
kr. er øverste grænse for forsikringsselskabets erstatningspligt i hvert enkelt skadetilfælde. 

11.4 Erstatningsberegning driftstab  
 
11.4.1 Skadeopgørelse  



 

Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter erstatningsperiodens udløb jf. kapitel 4.  
 
11.4.1.2 Pos. I  
I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen.  
Forsikringsinteressen er forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og 
tjenesteydelser i erstatningsperioden, som begynder på det tidspunkt, hvor en 
forsikringsbegivenhed konstateres med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: indkøbte 
handelsvarer til videresalg, råvarer og halvfabrikata, direkte løn, inkl. lønafhængige omkostninger til 
medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven.  
For forsikringer, hvor erstatningsperioden for Driftstab - nedgang i indtjening er 12 måneder og 
derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for erstatningsperiodens begyndelse udskudt 
i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis erstatningsperioden ønskes 
udskudt, skal forsikringstageren inden 14 dage efter forsikringsbegivenhedens konstatering give 
forsikringsselskabet meddelelse om dag og tid for erstatningsperiodens begyndelse.  
Førsterisiko  
 
Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end 
forsikringssummen; i modsat fald anvendes forsikringssummen. Det beløb, der skal indgå i 
erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget.  
Fuldværdi  
 
Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen. Det beløb, der skal indgå i 
erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget.  
 
11.4.1.3 Pos. II  
I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen.  
Forsikringsinteressen er den i policen anførte forventede direkte løn inkl. lønafhængige 
omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive 
Lærlingeloven.  
Den således definerede løn omfatter altid de første 12 måneder efter erstatningsperiodens 
begyndelsestidspunkt.  
 
Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end 
forsikringssummen; i modsat fald anvendes forsikringssummen. Det beløb, der skal indgå i 
erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget.  
 
11.4.2 Erstatningsberegning  
Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk 
lidte tab, der omfattes af forsikringen.  
 
11.4.2.1 Pos. I  
Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede 
nedgang i omsætningen i erstatningsperioden udgør af den forventede omsætning i 
erstatningsperioden efter erstatningsperiodens begyndelse. 

Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og 
anden salgsreduktion.  
 
Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det i erstatningsperioden opbyggede 
varelager af egen produktion. Dog er forsikringstager berettiget til, inden for erstatningsperioden, 
at producere til lager i det omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette.  
 



 

Dersom omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages 
erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil. Dersom omkostninger spares under 
erstatningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende,  
 
Efter samråd med forsikringsselskabet erstattes rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til 
kapitel 9, dog kun i det omfang, de har virkning i erstatningsperioden, og for øvrigt med den 
begrænsning, at forsikringsselskabets samlede ydelse (inkl. sådanne omkostninger) ikke kan blive 
større end, hvis de under kapitel 9. nævnte foranstaltninger ikke var foretaget.  
 
Dersom en dækningsberettiget skade fører til direkte eller indirekte vinding og/eller besparelse i en 
koncernforbundet virksomhed mellem sikrede og sikredes moder- eller datterselskaber, da 
reduceres erstatningen med et beløb svarende til den opnåede vinding og/eller besparelse.  
 
Ved koncernforbundet virksomhed forstås relation mellem sikrede og virksomheder  
• i samme koncern som sikrede eller  
• hvor sikrede har bestemmende indflydelse i den skadelidte virksomhed eller hvor den skadelidte 
virksomhed har bestemmende indflydelse i sikrede. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab 
af mere end 50 %af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital eller rådighed over mere end 
50 % af stemmerettighederne.  
 
Underforsikring  
Underforsikring gøres gældende når:  
• det i forsikringsaftalen registrerede regnskabsår (årstallet) er mere end 3 år tilbage, regnet fra 
skadedato (årstallet), og  
• den ved skade opgjorte budgetterede omsætning overstiger den registrerede omsætning i 
forsikringsaftalen med mere end 20%  
 
Ved underforsikring erstattes der kun forholdsmæssigt mellem den registrerede omsætning og den 
ved skadebehandlingen opgjorte omsætning.  
 
11.4.2.2 Pos. II  
Erstatningen udgør, inden for de 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.  
 
11.5 Ophør af virksomheden  
Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum 
(maksimalt erstatningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift.  
Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige, forsikrede 
omkostninger, som bevisligt er afholdt.  
 
Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke 
genoptages, ydes erstatning uden hensyn til foranstående punkt. 

11.6 Udlandsdækning  
Tvister  
Tvister vedrørende denne forsikringsaftale skal afgøres efter dansk ret ved danske domstole.  
Erstatningsudbetaling  
Al skadesbehandling foretages i Danmark af forsikringsselskabet, ligesom erstatningsberettigede 
skader udbetales i danske kroner (DKK) til forsikringstager i Danmark.  
 
 

 



 

11.7 Moms  
Såfremt forsikringstageren er momsregistreret omfatter forsikringsaftalen ikke den del af 
udgifterne efter en forsikringsbegivenhed, der medgår til dækning af merværdiafgift(moms) og 
dette er der taget hensyn til i præmieberegningen.  
Såfremt forsikringstageren ikke er momsregistreret omfatter forsikringsaftalen derfor også den del 
af udgifterne efter en forsikringsbegivenhed, der medgår til dækning af merværdiafgift (moms), og 
dette er der taget hensyn til i præmieberegningen. 

Sanktioner  
Forsikringsselskabet yder ikke dækning for, og forsikringsselskabet er ikke forpligtet til at betale 
noget eller nogen former for krav eller erstatning under forsikringen eller meddele nogen former for 
fordel, kompensation eller dækning, i det omfang meddelelse af en sådan dækning, betaling af et 
sådant krav eller tilvejebringelse af en sådan fordel vil udsætte forsikringsselskabet for risikoen for 
en sanktion, et forbud eller en begrænsning, der gennemføres i henhold til resolutioner fra FN, eller 
handels- og økonomiske sanktioner, love eller regler i Den Europæiske Union, Storbritannien, 
Danmark eller USA. 


