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Forsikringsbetingelser 

All Risk 
1 Forsikringstager/Sikrede 

 

 

1.1 Forsikringstageren er den på policen anførte under pkt 1. 
 

1.2 Sikret er forsikringstageren samt 
 

1.2.1 ethvert datterselskab eller andre selskaber og joint ventures, der er ejet eller kontrolleret af forsikringstageren og som 
eksisterer på ikrafttrædelsestidspunktet, 

 
1.2.2 ethvert datterselskab eller andre selskaber som ejes eller kontrolleres af forsikringstageren, og som bliver etableret, 

købt eller overtaget efter ikrafttrædelsestidspunktet. 
 

1.2.3 enhver person i forsikringstagerens tjeneste, 
 

1.2.4 enhver person eller virksomhed som forsikringstageren, som følge af kontrakt eller aftale har forpligtet sig til at yde 
forsikringsmæssig dækning for, hvorved Selskabet afstår fra at gøre regres mod disse, ligesom disses eventuelle 
forsikringer ikke tages i betragtning 

 

2 Forsikringssted 
 

 

2.1 Forsikringen dækker på de(t) i policen angivne forsikringssted(er). 
 

3 Forsikrede genstande 
 

 

3.1 Bygninger 
 

3.1.1 Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører sikrede, de på forsikringsstedet beliggende bygninger inkl. fundament 
under jordlinjen/ kældergulv. 

 
3.1.2 Følgende bygninger og genstande er udelukkende medforsikret ved brand; 

 
Bygninger, herunder skure, garage, lysthuse, halvtage/overdækninger, der ikke er opført på murede/støbt sokkel eller 
betonblokke 

 
Under de respektive dækninger kan visse af de nævnte genstande været undtaget. 

 
3.1.3 Faste el-installationer, herunder stikledninger og hovedtavler, kraftinstallationer frem til styretavle respektive 

motorværn, lysinstallationer, herunder faste armaturer (men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte) 
 

3.1.4 Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig karakter, herunder gas- og 
vandinstallationer, rumtemperatur- og ventilationsanlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, vaskeanlæg, hårde 
hvidevarer og nedgravede murede eller støbte svømmebassiner. 

 
Alternativ energi (solfanger, solceller, vindmøller mv.) er ikke omfattet medmindre det fremgår af policens særlige vilkår 

 
3.1.5 Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til underlag eller er lagt på underlag, der ikke kan betragtes 

som færdigt gulv. 
 

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

Andet sædvanligt tilbehør og materialer(græsslåmaskine, fejemaskine og have- og snerydningsudstyr, 
rengøringsartikler, værktøj og reservedele, kontormøbler og inventar til viceværtkontor), der udelukkende anvendes til 
ejendommens drift, dækkes med indtil DKK 1.000.000. 

 
3.1.7 Flagstænger, antenner, udvendige belægninger, grundvandspumper, skilte, billetautomater, hegn (ikke-levende) samt 

tårn- og facadeure. 
 

3.1.8 Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygninger er alene omfattet med deres håndværksmæssige 
værdi(ikke kunstneriske værdi), dog maksimalt med indtil DKK 1.000.000 
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3.1.9 Haveanlæg og skulpturer, der beskadiges som følge af en af forsikringen omfattet begivenhed samt håndværkeres 

ødelæggelse under reparation af de skaderamte genstande. Erstatningen ydes kun i det omfang, udgifterne ikke kan 
kræves dækket af det offentlige. Udgifter til reetablering af haveanlæg godtgøres med højst DKK 1.000.000 

 
Erstatningen for træer, buske og andre plan-ter ydes alene med udgifterne til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster 

 
Såfremt reetablering ikke finder sted, ydes ingen erstatning. 

 
3.2 Løsøre 

 
3.2.1 Ved løsøre forstås varer - herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer - emballage, inventar, olie, installationer, 

maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj og redskaber samt motorkøretøjer, der ikke er indregistrerede. 
 

3.2.2 Ud over løsøre, tilhørende forsikringstageren, omfatter forsikringen sådant tredjemand tilhørende løsøre, herunder 
personalets effekter, som forsikringstageren i skadetilfælde bærer risikoen for, uanset forsikrings-pligt. Dækning gælder 
kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring. 

 
3.2.3 Forsikringen omfatter omkostninger til genfremstilling af originalmodeller og –tegninger jf. pkt. 8.2. 

 
3.2.4 Forsikringen omfatter rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som findes på 

forsikrings-stedet jf. pkt. 8.3. 
 

3.2.5 Forsikringen omfatter ran eller røveri af løsøre, herunder rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer, fra 
forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark jf. pkt. 8.4. 

 
3.2.6 Forsikringen dækker tillige genstande - med undtagelse af penge m.v. - når disse findes i bygninger andetsteds i Europa. 

Dog dækkes ikke tyveri fra forsikringstagerens byggepladser. 
 

4 Forsikrede interesser 
 

 

4.1 Driftstab/meromkostninger 
 

4.1.1 Forsikringen dækker: 
 

i. Tab ved nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab) og/eller 
 

ii. Dokumenterede, nødvendige ekstra udgifter, der afholdes 
 

som en direkte følge af en skade, der er omfattet af all risks forsikringen. 
 

5 Dækningsomfang 
 

 

5.1 Bygninger/løsøre 
 

5.1.1 Forsikringen dækker direkte fysisk tab eller skade på de i policen eller forsikringsbetingelserne nævnte genstande ved 
pludselig og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst årsag, uanset at årsagen ikke er pludselig. 
Skadevirkningen skal være øjeblikkelig og uventet. 

 
Dog dækkes ikke skader, som sker over et tidsrum, som f.eks vandskade forårsaget af kondensvand, udsivning/dryp, 
revnedannelser pga. frost, tæring, sætningsskader, trafikrystelser, gener fra dyr/gnaver, der bygger rede og lignende 
skader. 

 
5.1.2 Desuden dækkes skade på bygning forårsaget af udsivning af vand fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer i 

bygningen. Dog dækkes ikke 
1. udgifter til reparation af røranlæg og tilhørende isoleringsmateriale samt hermed forbundne udgifter til retablering 

af ikke-beskadigede bygningsdele. 
2. udgifter til konstatering af skadeårsag samt hermed forbundne udgifter til retablering af ikkebeskadigede 

bygningsdele. 
 

5.2 Driftstab/meromkostninger 
 

5.2.1 Forsikringen dækker de forsikrede interesser som en direkte følge af beskadigelse/tab af de forsikrede genstande. 
 

5.2.2 Endvidere dækkes de forsikrede interesser som en følge af dækningsberettiget skade under pkt. 5.1.1, når skade har 
ramt gen-stande på forsikringstagerens område, uanset om forsikringstageren bærer risikoen for det beskadigede. 
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6 Undtagelser 
 

GENERELT 
 

6.1 Forsikringen dækker ikke tab eller skade forårsaget af/ved: 
 

6.1.1 Sætning af eller bevægelse i bygning eller fundament samt følgeskader på bygningen, medmindre der er tale om direkte 
skade forårsaget ved en begivenhed, som er omfattet af forsikringen. 

 
6.1.2 Dyr, råd, mug, luftfugtighed og temperatur-ændring, kondens, fugtighed, krympning, tab af vægt, forurening, 

sammenblanding, medmindre det er en direkte følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade. Skade som følge af 
temperatur-ændring dækkes dog ved tilfældigt svigtende varmeforsyning samt ved voldsomt sky- eller tøbrud. 

 
6.1.3 Indtrængende væsker efter nedbør, medmindre dette skyldes en umiddelbart forinden indtruffet 

dækningsberettiget skade på bygningen, eller opstigning af kloak- og/eller grundvand på grund af voldsomt sky- 
eller tøbrud. 

 
6.1.4 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 

 
6.1.5 Fejl eller mangler, som var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt. 

 
6.1.6 Svind, lyspåvirkning, ændring i struktur, farve ændringer i smag eller kosmetisk art, medmindre der er tale om direkte 

skade, som i henhold til policens øvrige betingelser er omfattet af forsikringen. 
 

6.1.7 Mangelfuld vedligeholdelse, forsætlig handling og grov uagtsomhed, hvis dette kan lægges forsikringstageren eller 
dennes ansvarlige medarbejdere til last. Disse undtagelser gælder ikke for brandskade, forårsaget af andre personer end 
forsikringstageren. 

 
6.1.8 Fejlkonstruktion, monteringsfejl og materialefejl. 

 
6.1.9 Tab forårsaget af andre strafbare forhold end røveri, tyveri og hærværk. Røveri, tyveri og hærværk er kun dækket i det 

omfang, det er særskilt anført i det følgende. 
 

6.1.10 Pådragelse af enhver form for erstatningsansvar, eller foranstaltninger til afværgelse heraf. 
 

6.1.11 Svamp og insekter eller andre skadedyr. 
 

6.1.12 Slid og ælde, rust, tæring eller korrosion samt varens egen beskaffenhed, dog er følgeskader altid dækket. 
 

6.1.13 Skade, der skyldes sprængningsarbejde på forsikringsstedet 
 

6.1.14 Udstrømmende væsker efter frostsprængning i uopvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes 
tilfældigt svigtende varmeforsyning eller andre forhold, som sikrede/forsikringstageren er uden skyld i. 

 
6.1.15 Vandskade som følge af optøning af frosne rørledninger, når optøningen ikke udføres af autoriserede fagfolk. Udgifterne 

til optøningen er ikke omfattet af forsikringen. 
 

6.1.16 Nedbør og tøbrud, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en anden 
dæknings-berettiget skade på bygningen. 

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

 
6.1.17 Vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding, medmindre dette er en umiddelbar følge af en 

dækningsberettiget skade. 
 

6.1.18 Kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, medmindre 
skaden forårsager brand og/eller eksplosion. 

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

 
6.1.19 Sætningsskade på bygninger eller anden skade, der er en følge af sætningsskade. 

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

 
6.1.21 Skade på tårn- og svingkraner, herunder bygge-, havne-, skibsværfts-, højbanekraner samt andre kraner, der kræver A- 

certifikat, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om kranfører-certifikat, medmindre skaden/ skadeårsagen er brand, 
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eksplosion, sprængning af dampkedler og højtryks-kogekar (autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, 
slukningsskade eller nedstyrtning af luftfartøj. 

 
6.1.22 Skade eller tab for hvilke en reparatør, leverandør, entreprenør eller transportør er ansvarlig ifølge indgået aftale, 

garantiforpligtelser eller lov. 
 

6.1.23 Skade eller tab relateret til transmissions- og distributionslinjer, inkl. ledninger, kabler, master, højspændingsmaster, 
standere, tårne, andre bærende konstruktion og udstyr af enhver art, som knytter sig til sådanne installationer af enhver 
beskaffenhed, med det formål at lede og distribuere el-kraft, telefon-, gas- og vandforsyninger og alle 
kommunikationssignaler, hvad enten de auditive eller visuelle 

 
Denne undtagelse gælder ikke for udstyr, der befinder sig på eller inden for 1000 meter fra forsikringsstedet. 

 
6.1.24 Jordskælv, cykloner, tornadoer, vulkanudbrud, andre naturkatastrofer, krig, krigslignende operationer, 

neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn imod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 
Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution 

 
6.1.25 Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald. Ethvert 

krigsvåben, der anvender nuklear fission og/eller fusion eller lignende reaktioner, eller radioaktive kræfter eller stoffer. 
Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til 
sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke 
har stået i forbindelse med reaktor- eller accelerator-drift. Direkte eller indirekte faktisk eller truet ondsindet brug af 
patogene eller giftige biologiske eller kemiske stoffer, uanset hvilken som helst anden årsag eller begivenhed bidrager 
samtidig eller i nogen anden rækkefølge dertil. 

 
6.2 Smitsom sygdom 

 
Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som direkte eller indirekte er forvoldt af eller tilknyttet til smitsom sygdom 
Forsikringen dækker endvidere ikke skade eller tab, som direkte eller indirekte er forvoldt af eller har en tilknytning til 
myndigheders påbud om lukning eller indskrænkelser (f.eks. forbud, restriktioner, begrænsninger eller andre tiltag) af 
aktiviteter på grund af smitsom sygdom i et specifikt geografisk området (f.eks. by, kommune, region, land), som 
berører forretningsdrift af samme eller lignende art som forsikringstagerens. 

 
Smitsom sygdom defineres som en generel sygdom eller en samfundsmæssigt farlig sygdom i henhold til loven om 
infektionssygdomme, lignende lovgivning eller statslige forskrifter, forårsaget eller overført af bakterier, vira, svampe, parasitter 
eller anden substans til eller mellem mennesker. 

 
6.3 Cyber 

 
Forsikringen omfatter ikke skade på eller tab af data eller software, herunder enhver skadelig ændring i data, software 
eller computerprogrammer forårsaget af edb-virus, sletning, ødelæggelse eller forvanskning af den oprindelige struktur 
samt ethvert driftstab, der ikke er en direkte følge af en dækningsberettiget fysisk skade på eller tab af de forsikrede 
genstande 

 
6.4 Nationale pool-ordninger 

Forsikringen dækker ikke tab eller skade som følge af tab, ødelæggelse eller skade som er eller kunne være dækket af 
et monopol, regering eller forsikringsordning for naturkatastrofer for den del af det erstatningsberettigede tab, der er 
eller kunne være dækket i henhold til sådanne ordninger, som f.eks men ikke begrænset til: 

 
- Danmark: Stormflodsrådet – Stormflood as declared by the Danish Stormflood council 
- USA: FFIP (Federal Flood Insurance Program) 
- Schweiz: Swiss Pool for Earthquake (buildings only) 
- Sydafrika: SASRIA 
- Frankrig: Catastrophes Naturelles. 
- Norge: Naturskade poolen / - Statens Naturskadefond 
- Spanien: Calamidad Nacional / Consorcio 
- UK: Terrorism 
- Holland: Oversvømmelse 

Stormflod i Tyskland 
Forsikringen dækker ikke tab eller skade som følge af stormflod i Tyskland. Stormflod defineres som en begivenhed eller 
en række begivenheder, som får vandniveauet til at overstige det lokale gennemsnitlige højvande ved Nordsøkysten eller 
gennemsnitsniveauet i Østersøen med mindst 1,5m. Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie vil informere om 
stormflod. 

 
6.5 Krig og Terrorisme 

Uanset hvad der i øvrigt måtte være bestemt i nærværende forsikring eller tillæg dertil, aftales det, at forsikringen 
undtager tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som er direkte eller indirekte forårsaget af, hidrører fra eller i 
forbindelse med noget af følgende, uanset enhver anden årsag eller hændelse, som samtidig eller i nogen anden 
rækkefølge medvirker til tabet; 
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(1) krig, invasion, udenlandsk fjendes handlinger, fjendtligheder eller krigslignende aktiviteter (uanset om der er 
erklæret krig), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, uroligheder, som antager omfang til eller bliver til en 
opstand, militær eller tilranet magt; eller 

 
(2) terrorhandling. 

Med henblik på nærværende tillæg betyder en terrorhandling en handling, herunder, men ikke begrænset til magt- 
eller voldsanvendelse og/eller trussel derom, fra en person eller gruppe(r) af personer, uanset om de handler alene 
eller på vegne af eller i forbindelse med nogen organisation(er) eller regering(er), som er engageret i politiske, 
religiøse, ideologiske eller lignende formål, herunder hensigt om at påvirke en regering og/eller at udsætte 
samfundet eller dele af samfundet for frygt. 

 
Nærværende tillæg undtager endvidere tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som direkte eller indirekte 
forårsages af, hidrører fra eller er i forbindelse med nogen handling, der udføres for at kontrollere, forhindre, undertrykke 
eller på nogen måde vedrører (1) og/eller (2) ovenfor. 

 
Hvis forsikringsselskabet gør gældende, at et tab, skade, en omkostning eller udgift ikke dækkes af forsikringen på 
grund af nærværende undtagelse, påhviler det forsikringstageren at bevise det modsatte. 

 
Hvis det konstateres, at en del af tillægget er ugyldigt eller uden retskraft, vil den resterende del være fuldt gyldigt og i 
kraft. 
NMA2918 
08/10/2001 

BYGNING 
6.6 Forsikringen dækker ikke tab eller skade forårsaget af/ved: 

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

 
6.6.2 Hærværk indvendigt/udvendigt på bygninger. 

 
6.6.3 Skade opstået ved bygge-, anlægs-, nedbrydningsarbejder, renovering og reparationsarbejder, herunder reparation af 

rør- og varmeanlæg, jf. punkt 14.5, medmindre skaden/skadeårsagen er brand, eksplosion, sprængning af dampkedler og 
højtrykskogekar (autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, slukningsskade eller nedstyrtning af luftfartøj eller 
genstande herfra. 

 
 

7 Bygning 
 

7.1 Forsikringssum 
 

7.1.1 Nyværdiforsikring 
De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye medmindre andet fremgår af policen. 

 
7.2 Restværdiforsikring 

 
7.2.1 Såfremt en bygning ved en dækningsberettiget skade er skadet minimum 50% i forhold til nyværdien, kan 

forsikringstageren vælge – i stedet for reparation - at få nedrevet og fjernet anvendelige rester og opført tilsvarende 
bygning som ny. 

 
7.2.2 Genopførelse af bygning kan efter forsikringstagerens eget valg ske enten på skadestedet eller på anden lokalitet. 

Såfremt forsikringstageren ønsker opførelse andet sted forudsætter dette samtykke af de berettigede ifølge samtlige 
adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen 

 
7.2.3 Såfremt restværdidækningen udløses, skal denne tillige omfatte de omkostninger som måtte medgå til 

demontering/remontering af nødvendigt løsøre. 
 

7.3 Huslejetab 
 

7.3.1 Forsikringen dækker med indtil DKK 10.000.000 i indtil 24 måneder, hvis de forsikrede ejendomme helt eller delvis ikke 
kan benyttes på grund af en af forsikringen dækket skade: 

 
i. Dokumenteret tab af lejeindtægt. 

 
ii. Udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter til beboelse og kontor. 

 
iii. Genhusning – meromkostninger, ud over sædvanlig husleje, til genhusning af beboere ved fraflytning i forbindelse 

med en dækningsberettiget skade. 
 

Dækningen ydes indtil 12 måneder efter skadens indtræden, med højst DKK 120.000 pr. lejemål og maksimalt DKK 
1.000.000 pr. forsikringsbegivenhed for alle dækkede lejemål. 

 
7.4 Følgeudgifter/lovliggørelse 
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7.4.1 Forsikringen dækker forøgede udgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse 
påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af myndigheder i kraft af lovgivningen. 

 
7.4.2 Erstatning beregnes til de udgifter af ovennævnte art, der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme 

skikkelse og til samme anvendelse. 
 

7.4.3 Det er en forudsætning: 
 

i. At udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning. 
 

ii. At dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. 
 

iii. At bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 50% i forhold til nyværdi. 
 

iv. At istandsættelse eller genopførelse finder sted. 
 

7.4.4 Erstatning for følgeudgifter (lovliggørelse) udgør 10% af bygningens værdi, maksimum DKK 1.000.000. 
 

7.5 Forurening af egen jord 
 

7.5.1 Forsikringen dækker omkostninger til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, destruktion og bortskaffelse ved 
forurening af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende tilhørende forsikringstageren. 

 
7.5.2 Forsikringen skal omfatte udgifter til retablering af det ovenfor materiale samt nødvendige omkostninger til fastlæggelse 

af den dækningsberettigede skades omfang. 
 

7.5.3 Forsikringssummen udgør DKK 2.000.000, dog max 10.000 pr. kubikmeter jord og vand pr. forsikringsbegivenhed. 
 

7.6 Forebyggelse/begrænsning 

7.6.1 Forsikringen dækker skader, der i forbindelse med en skadebegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, 
nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsik-ringen dækkede skader. 

 
7.7 Oprydning 

 
7.7.1 Oprydningsomkostninger/generelt: 

 
Nødvendige udgifter til oprydning af forsikrede genstande efter en forsikringsbegivenhed. Ved oprydning forstås fjernelse 
af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes. Omkostninger hertil er indeholdt i 
forsikringssummen. 

 
Forsikringssummen udgør DKK 2.000.000 pr. forsikringsbegivenhed (kombineret bygning/løsøre) 

 
7.7.2 Oprydningsomkostninger/myndighedspåbud: 

 
Miljørelaterede meromkostninger til bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande og ikke genanvendelige 
bygnings-rester, ydes på førsterisiko basis og er begrænset til DKK 10.000.000. 
 

 

8 SKADEOPGØRELSE 
 

 

8.1 Skadeopgørelse – generelt 
 

8.1.1 Forsikringstageren er forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden. Selskabet er berettiget til at foretage 
de dertil nødvendige foranstaltninger. 

 
8.1.2 Forsikringstageren skal straks foretage anmeldelse til selskabet. 

 
8.1.3 For tyveri-, hærværk-, ran- og røveriskaders vedkommende er selskabets erstatningspligt betinget af, at 

forsikringstageren anmelder skaden til politiet straks efter at have fået kendskab til skaden. 
8.1.4 Efter en skade må reparation, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstand ikke foretages, før selskabet har givet 

tilladelse, medmindre det er nødvendigt for at opretholde virksomhedens drift. Eventuelle rester må dog ikke fjernes, før 
selskabet har givet tilladelse. 

 
8.1.5 Omkostninger til genopførelse af fredede bygninger skal dækkes inden for den aftalte førsterisikosum, når 

byggekravene, der pålægges sikrede, er udstukket af fredningsmyndighederne eller Danmarks Nationalmuseum. 
 

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte førsterisikosum inklusiv eventuelle følgeudgifter herunder ekstern 
bistand. 

 
Det er en betingelse for erstatning, at selskabet skriftligt er blevet oplyst inden indtegning, at bygningen er fredet. 
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8.1.6 Omkostninger til genopførelse af bevaringsværdige bygninger dækkes i det omfang det er oplyses ved forsikringstegning 
af bygning er bevaringsværdige. Ved fastsættelse af erstatningen ydes erstatning til opfyldelse af de særlige krav til 
byggemåde og materialer, som måtte bliver stillet af Kulturarvsstyrelsen eller anden myndighed, respektiv ydes 
erstatning for byggemåde og -materialer, som måtte være nødvendige for at bygnings kan genopføres, så den så vidt 
muligt fremstår som før skaden skete. Erstatningen er fuld og nyværdi basis, dog dækker der med indtil kr. 5.000.000 
(første risiko) for udgifter relateret til klassificeringen ”Bevaringsværdig”. 

 
8.2 Skadeopgørelse – bygninger 

 
8.2.1 Erstatningen fastsættes til det beløb, som det uden unødig forsinkelse vil koste at genopføre/reparere de beskadigede 

bygninger/ genstande i uændret skikkelse. 
 

8.2.2 Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst for 
byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skade-tidspunktet. 

 
8.2.3 Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for normal 

byggeperiode regnet fra skadedagen. 
 

8.2.4 Erstatning udbetales, når det beskadigede er genopført eller repareret. 
 

8.2.5 Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30% i forhold til nyværdien, fastsættes 
erstatningen under hensyntagen til sådan værdiforringelse. 

 
8.2.6 Hvis en erstatning ikke ønskes anvendt til helt eller delvis at genopføre bygningerne eller sætte disse i stand, foretages 

der fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde samt nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige 
bygningens handelsværdi. Udbetaling af erstatning forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og 
hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 

 
En eventuel ikke anvendt restværdierstatning vil da ikke komme til udbetaling. 

 
8.2.7 For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af 

nedrivningsomkostninger. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den 
samlede erstatning kan dog ikke overstige erstatningen for en tilsvarende bygning bestemt til varig forbliven. 

 
8.2.8 For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde 

samt nedsat anvendelighed. 
 

8.3 Skadeopgørelse – huslejetab 
 

8.3.1 Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed med indtil det i pkt. 7.3.1 nævnte beløb, indtil forsikringsstedet igen kan 
benyttes efter skadens indtræden. 

 
8.3.2 Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens udbedring. 

 
8.3.3 Genopføres en beskadiget bygning ikke eller genopføres den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det 

tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 
 

8.3.4 Forsinkes udbedringen af forhold, som forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved 
forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler. Dette gælder dog ikke ved restværdi-/lovliggørelseserstatning. 

 
8.4 Skadeopgørelse – løsøre 

 
8.4.1 Forsikringstageren skal på selskabets forlangende levere en fortegnelse over skaderamte og ikke skaderamte genstande. 

 
8.4.2 I overensstemmelse med de i afsnit 8.1 anførte principper opgøres skaden som forskellen mellem værdien af de 

forsikrede genstande før og efter skaden. 

8.4.3 Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog: 
 

i. At tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden. 
 

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

 
iii. At forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de 

beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet (respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter 
selskabets skøn er betryggende sikret). 

 
8.4.4 Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens nyværdi før skaden, ligesom 

selskabet er berettiget til at sætte den beskadigede genstand i samme stand som før skaden. 
 
 
 
 
 
 



 
     60.601 All Risk DK 2020 

 
8.4.5 Opgørelse af erstatning ved tyveri 

 
Er betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstattes med 60% 

 
Er hverken betingelserne/kravene til varegruppe og tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstattes med 40% 

Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt varegruppe, der er nævnt i policen 

Senest gældende varegruppeskema på skadesdatoen bruges til opgørelse. 

8.4.6 Varemærkeklausul 
 

i. I tilfælde af skade på varer, som er forsynet med varemærke eller firmanavn eller andre kendetegn, der medfører 
eller antyder forsikringstagerens eller producentens garanti eller ansvar, skal restværdien for sådanne skadede 
varer fastsætte, efter at alle nævnte kendetegn er fjernet for selskabets regning. 

 
ii. Forsikringstageren skal bevare kontrollen over alle beskadigede varer. 

 
iii. Forsikringstageren skal, under udøvelse af rimelig konduite, være alene om at afgøre, om en vare, som har været 

indblandet i en skade, er egnet til forbrug. 
 

iv. Ingen vare, som forsikringstageren har erklæret uegnet, må sælges eller på anden måde disponeres over af andre 
end forsikringstageren. 

 
v. Selskabet har krav på enhver indtægt, som er opnået ved noget salg af eller anden disposition over sådanne varer. 

 
vi. Forsikringssummen er den i policen anførte under ’Særlige betingelser’. 

 
8.4.7 Forsikringen dækker forceringsomkostninger, såsom ekspresfragt, overtidsbetaling, luftfragt med videre samt 

ekstraordinære udgifter, i det omfang sådanne omkostninger er nødvendige for opretholdelse af driften, uanset om 
driftstabsforsikring er tegnet eller ej. 

 
Forsikringssummen er den i policen anførte under ’Særlige betingelser’ 

 
Fremgår der ingen forsikringssum under ’Særlige betingelser’, udgør forsikringssummen 0 kroner. 

 
8.5 Skadeopgørelse - driftstab/meromkostninger 

 
8.5.1 Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 

 
8.5.2 Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende. 

 
8.6 Pos. I Driftstab 

 
8.6.1 I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse over forsikringsinteressen. 

 
8.6.2 Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, dog højst med forsikringssummen. Det beløb, der skal 

indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget. 
 

8.6.3 Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i 
dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 respektive 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelse. 

8.6.4 Hvis omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved erstatnings-beregningen rimelige 
hensyn hertil. 

 
8.6.5 Indenfor dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager i overensstemmelse med 

virksomhedens budget. 
 

8.7 Pos. II Direkte lønudgift 
 

8.7.1 I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen, der indgår i erstatningsberegningen, dog højst med 
forsikringssummen. 

 
8.7.2 Erstatningen udgør de dokumenterede lønudgifter, som forsikringstageren måtte have afholdt til egne medarbejdere, der 

ikke har været anvendelse for på grund af skaden, samt de dertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger. 
 

8.8 Skadeopgørelse – meromkostninger 
 

8.8.1 Erstatningen udgør dokumenterede, rimelige og nødvendige ekstra udgifter, der afholdes som følge af en 
dækningsberettiget skade. Forsikringen dækker fuldt ud op til forsikringssummen, uden at der gøres underforsikring 
gældende (førsterisiko). 

 
8.9 Erstatningsberegning 
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8.9.1 Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der 
omfattes af forsikringen. 

 
8.10 Ophør af virksomheden 

 
8.10.1 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt 

dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 
 

8.10.2 Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige, forsikrede omkostninger, som bevisligt 
er afholdt. 

 
8.11 Hvis forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning 

uden hensyn til pkt. 10.10.2. 
 

9 Teknisk assistance 
 

 

9.1 Selskabet erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en 
erstatningsberettiget skade med indtil DKK 1.000.000 (førsterisiko). 

 
Det er en betingelse for erstatning, at den sagkyndige assistance godkendes af forsikringsselskabet inden rekvirering. 

 

10 Fælles bestemmelser 
 

 

10.1 Selvrisiko 
 

10.1.1 Den i policeteksten anførte selvrisiko beregnes kun én gang ved samme forsikringsbegivenhed. 
 

Tab eller skade på de forsikrede, der opstår inden for en periode på 72 timer i træk, 
forårsaget af eks. storm, skybrud men ikke begrænset hertil, betragtes som værende en og samme skadesbegivenhed, hvorfor 
der kun opkræves 1 selvrisiko. 

 
10.1.2 Selvrisikobeløbet fratrækkes efter at erstatningsberegningen i øvrigt har fundet sted. 

10.1.3 Den gældende karenstid for driftstabs-forsikringen er selvrisikoen uvedkommende. 
 

10.1.4 Ved skade som følge af ran eller røveri fratrækkes ingen selvrisiko. 
 

10.1.5 Moms 
 

Forsikringen omfatter ikke den del af udgifterne efter en eventuel forsikringsbegivenhed, der medgår til dækning af 
moms i det omfang sikrede kan frigøre sig for denne udgift. I modsat fald dækkes momsen tillige ved en 
dækningsberettiget skade. Er ejendommen delvis momsregistreret, vil det være andelen af momsen som 
forsikringstager ikke kan frigøre sig for, som dækkes af forsikringen. 

 
Det bedes oplyst ved anmeldelse af enhver skade, hvad momsandelen udgør der pågældende ejendom. 

 
10.2 Forældelse 

 
10.2.1 Der henvises til Forsikringsaftalelovens paragraf 29. 

 
10.3 Forsikring andetsteds – dobbeltforsikring 

 
10.3.1 Er en del af de ved denne police forsikrede genstande og/eller interesser tillige dækket ved anden police, skal denne 

polices forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af de genstande og/eller interesser, som den anden 
police ikke omfatter. 

 
10.3.2 Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for samtlige 

forsikringsgenstande og/eller -interesser. 
 

10.3.3 Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning, som angivet i pkt. 
8.2 og 8.3, reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst 
oppebærer erstatning inden for de nævnte bestemmelsers fastsatte grænser. 

 
10.3.4 Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert 

forsikringssted. 
 

10.3.5 Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme risici, at erstatningspligten bortfalder eller 
indskrænkes, hvis forsikringen er eller bliver tegnet andetsteds, gælder for denne forsikring samme forbehold. 

 
10.4 Lovgivning og værneting 

 
For forsikringen gælder Lov om Forsikringsaftaler 
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Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 
 

10.5 Behandling af personoplysninger 
 

Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at selskabet foretager elektronisk databehandling af forsikrede 
og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af selskabet, og forsikrede, 
erklærer sig ved begæring om forsikringsdækning indforstået hermed. 

 
Personoplysninger er f.eks. oplysninger om forsikredes navn, adresse og lignende, som registreres i forbindelsen med 
tegningen af forsikringen, samt oplysninger, som registreres i forbindelse med anmeldelse og behandling af 
forsikringsbegivenheder, f.eks. skadeårsag, tilskadekomne, mv. 

 
Registrering og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den Europæiske Persondataforordning 
(EU/2016/679 af 27. april 2016). I henhold til denne forordning gøres forsikrede hermed udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse 
af relevante personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringen 

 
De registrerede personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt, og udveksles kun med selskabets 
samarbejdspartnere, og Forsikringsgiver(ne) under pkt. 7 i policen, for at aftalens forpligtelser kan varetages. 

 
Selskabet er den dataansvarlige. Hvis forsikrede ønsker at få indsigt i de personoplysninger, selskabet har registreret 
omkring denne eller anmode om rettelse af fejlagtige personoplysninger, kan denne henvende sig til selskabet. 

 
10.6 Sanction Limitation and Exclusion clause 

 
No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit 
hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would 
expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or 
economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America. 
LMA3100 
15 September 2010 

 
11 Forhold under policens løbetid 

 

 

11.1 Præmiens betaling 
 

11.1.1 Betaling af præmien sker på grundlag af fremsendt præmiefaktura. 
 

11.1.2 Første præmie gælder fra policens begyndelsesdato og forfalder til betaling, når præmiefaktura fremkommer. 
 

11.1.3 Senere præmier forfalder på policens forfaldsdage. 
 

11.1.4 Hvis betalingsfristen på præmiefakturaen ikke overholdes, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. 
Selskabet er berettiget til at opkræve gebyr for hver rykkerpåmindelse. 

 
11.1.5 Bliver præmien ikke betalt inden 14 dage efter dateringen af denne påmindelse, ophører forsikringens dækning. 

 
11.1.6 For bygningsbrandforsikringen gælder, at selskabet ikke kan ophæve forsikringen på grund af manglende 

præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger. 
 

11.2 Fornyelse og opsigelse 
 

11.2.1 Forsikringen kan hver af parterne opsiges eller ændres med 1 måneds skriftligt varsel til en forsikringsperiodes udløb. 
Med mindre andet er anført, eller forsikringen opsiges, fornyes den for ét år ad gangen. 

 
11.2.2 Accept af opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på 

ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har 
koncession til at tegne bygnings-brandforsikring. 

 
11.2.3 For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger kan forsikringen ophæves 

med 14 dages varsel til forsikringstageren og eventuelle panthavere. 
 

11.3 Indeksregulering 
 

11.3.1 Forsikringen reguleres på grundlag af Danmarks Statistik offentliggjorte reguleringsindeks for boligbyggeri samt 
lønindeks. 

 
11.3.2 Forsikringssummerne forbliver uændret. 

 
11.3.3 Ophører udgivelsen af nævnte indeks, er selskabet berettiget til at fortsætte indeks-reguleringen på grundlag af et andet 

indeks, offentliggjort af Danmarks Statistik. 
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11.4 Ændring af forsikringsbetingelser og præmie-tarif. 

 
11.4.1 Hvis selskabet vælger at ændre betingelserne eller selskabets præmietarif for forsikringer af samme art som denne 

forsikring, kan disse ændringer gennemføres med 1 måneders varsel til en forsikringsperiodes udløb. 
 

11.5 Anmeldelsespligt 
 

11.5.1 Forsikringstageren skal inden 30 dage anmelde til selskabet, hvis: 
 

i. Hvis virksomhedens art eller aktiviteter ændres 
ii. Den forsikrede virksomhed eller løsøret flyttes til et andet sted end det i policen angivne. 

 
iii. Der med forsikringstagerens vidende sker ændringer i risikoforholdene. 

 
iv. Der tegnes forsikring andetsteds. 

v. Den forsikrede virksomhed skifter ejer eller selskabsform. 
 

vi. Når der foretages bygge-, anlægs-, og nedbrydningsarbejder, sprængning, renovering- eller reparationsarbejde, 
herunder reparation af rør og varmeanlæg, samt forandring af bygningens anvendelse 

 
vii. Hvis virksomhedens drift ophører, eller forsikringsstedet er forladt. 

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

 
11.6 Inspektion 

 
11.6.1 Selskabet er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion eller eftersyn med henblik på vurdering af risikoforholdene. 

 
11.7 Voldgift 

 
11.7.1 Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske voldgiftsmænd, af hvilke 

forsikringstageren vælger den ene, medens selskabet vælger den anden. 
 

11.7.2 Voldgiftsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem 
voldgiftsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, der 
måtte være uenighed om. 

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

 
11.7.4 Voldgiftsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig 

redegørelse for beregningen af tabet. 
 

11.7.5 Hver af parterne betaler den af partens voldgiftsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 
 

11.8 Opsigelse efter skade 
 

11.8.1 Efter enhver anmeldt skade har såvel selskabet som forsikringstageren ret til med 30 dages varsel at ophæve eller 
ændre forsikringen. Såfremt forsikringen ophæves godtgøres præmien forholdsmæssigt for den tilbageblivende del af 
forsikringssummen fra forsikringens ophør til udløbet af den periode, for hvilken præmien er betalt. 

 
11.8.2 Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest 30 dage efter erstatningens udbetaling eller kravets afvisning. 

 
11.8.3 For så vidt angår bygningsbrandforsikringen, kan denne dog alene opsiges af forsikringsselskabet, såfremt bygningen i 

henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed, § 207, stk. 1 og 2, ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, eller er forladt. I 
forhold til de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, ophører selskabets 
ansvar dog med 14 dages varsel. 

 
11.8.4 Forsikringstager kan alene opsige bygnings-brandforsikringen, såfremt der i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed, § 

208, stk. 2, er opnået samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på 
ejendommen, eller ejendommen forsikres i et andet selskab, der er berettiget til at tegne bygningsbrandforsikring. 

 
11.9 Inspektion 

 
Selskabet er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion/eftersyn/besigtigelse med henblik på en vurdering af 
risikoforholdene 

 

12 Definitioner 
 

 

12.1 Brand/ildsvåde: 
 

12.1.1 Ved ildsvåde forstås en løssluppen, flammedannende ild, som har evne til at brede sig ved egen kraft (brand). 
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Under brandforsikringen forstås følgende skader/skadeårsager: 

 
i. Brand 

 
ii. Eksplosion 

 
iii. Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver) 

 
iv. Lynnedslag 

v. Tilsodning 
 

vi. Røgskade 
 

vii. Slukningsskade 
 

viii. Nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra. 
 

12.2 Bygning 
 

12.2.1 En bygning defineres i denne sammenhæng som en konstruktion bestående af et fundament, et tag og mindst to 
ydervægge, der dog samtidig kan være ydervægge i tilstødende bygninger. 

 
12.2.2 Ramper, fritstående skorstene, vindmøller mv. betragtes i denne sammenhæng som selvstændige bygninger 

 
12.3 Dagsværdi 

 
12.3.1 Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inklusiv fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens 

indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 
 

12.4 Eksplosion: 
 

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

 
12.5 Forsikringsbegivenhed: 

 
12.5.1 En forsikringsbegivenhed er en skade, dækket af forsikringen. Såfremt samme årsag medfører flere skader, vil det 

fortsat betragtes som udelukkende én forsikringsbegivenhed. 
 

12.6 Forsikringsinteresse 
12.6.1 For forsikring under driftstab position 1 med en dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er forsikringsinteressen 

forsikringstagers samlede forventede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter 
dækningsperiodens begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode heraf; 
- indkøbte handelsvarer til videresalg 
- råvarer og halvfabrikata 
- direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under funktionærloven, respektive 
lærlingeloven 

 
12.7 Hærværk 

 
12.7.1 Ved hærværk forstås begivenheder, der er begrænset til og kun indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der 

medfører en direkte fysisk beskadigelse. 
 

12.8 Indbrudstyveri: 

 
12.8.1 Foreligger ved tyveri fra bygninger, hvortil tyven har skaffet sig adgang: 

 
i. ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler 

 
ii. gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang 

 
iii. stjæler løsøre gennem åbninger, som tyven har frembragt forinden. 

 
12.9 Lynnedslag: 

 
12.9.1 Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel og løsøre som en direkte følge af 

elektrisk varme- eller kraft-påvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. 
 

12.10 Naturkatastrofer 
 

12.10.1 Ved naturkatastrofer forstås en katastrofe, som forårsages af noget naturligt og ikke af mennesker. 
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12.10.2 Følgende regnes som naturkatastrofe(r): 
• Jordskælv 
• Jordskred/jorderodering/nedsynkning 
• Tropisk storm /cyklon/orkan/tornado/tyfon 
• Stormflod 
• Tsunami 
• Vulkanudbrud 

 
12.11 Nedsat anvendelighed 

 
12.11.1 En bygnings anvendelighed kan være nedsat som følge af forældet konstruktion eller lignende, fx: 

• bygningen kan oprindeligt være opført til andet brug end det nuværende, der forhindrer fuld udnyttelse af hele 
bygningen 

• adgangsforholdene til bygningen kan være forringet, fx som følge af vejomlægning 
• bygningen kan ligge ubenyttet hen 

 
12.12 Ran: 

 
12.12.1 Er tyveri, der begås åbenlyst, uden anvendelse af vold og i gerningsøjeblikket bemærkes af sikrede eller andre 

tilstedeværende, der øjeblikkeligt gør anskrig. 
 

12.13 Røveri: 
 

12.13.1 Er tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af sådan. 
 

12.14 Simpelt tyveri: 
 

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

12.15 Sprængning: 
 

12.15.1 Sprængning af dampkedler og højtryks-kogekar (autoklaver) foreligger, når en genstand sønderrives under momentan 
udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, såsom 
materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning. 

 
12.16 Storm: 

 
12.16.1 Foreligger, når vindstyrken er på mindst 8 i henhold til Beaufort-skalaen, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 

meter pr. sekund. 
 

12.17 Skybrud 
 

12.17.1 Foreligger, når der falder mere end 30mm regn i løbet af 24 timer eller mere end 15mm regn i løbet af 30 minutter, og 
vandet ikke kan få afløb gennem i øvrigt utilstoppede og vedligeholdte afløbsinstallationer 

 
12.18 Tøbrud: 

 
12.18.1 Foreligger, når temperaturen stiger fra minusgrader til minimum 8 grader i løbet af 12 timer, og mængden af 

smeltevand er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem i øvrige utilstoppede og vedligeholdte afløbsinstallationer 
 

12.18.2 Mangelfuld vedligeholdelse: 
 

12.18.3 Foreligger, når de forsikrede genstande ikke med visse mellemrum behandles med træbeskyttende midler og maling, 
ligesom rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes, taget understryges, ventiler og afløb renses. Hvis en 
skade hovedsagelig skyldes manglende vedligeholdelse, kan selskabet afslå at erstatte skaden 

 
12.19 Danmark 

 
12.19.1 Danmark er i denne forbindelse eksklusiv Grønland og Færøerne
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Aktivitet generelt (standard vilkår) 
- Automatisk omfattet 

Det er en betingelse, at følgende aktiviteter ikke drives på forsikringsstedet 

Fabrik og/eller oplag for følgende virksomhedstyper (produktion/lager/oplag): 
- Fyrværkeri / Stearinlys / Støberier / Glasfiber 
- Træ / Papir / Plast (gummi) 
- Lagerhoteller, distributionscentre, pakhuse og lignende store lagerrisici. Undtagelsen omfatter ikke lagre der har naturlig 
tilknytning til butikscentre. 
- Fødevarer 
- Forsyning & anden energi 
- Nedlagte landbrug / kroer 
- Både / camping (herunder udstilling/salg) 

 
- Bygninger: 
- Med blødt tag (strå o.lign.) 
- Ydervægge af træ og/eller bindingsværk 
- Med isoleringsmaterialer af PUR/PIR/PS e.lign. brandbare materialer 

 
Ubenyttede bygninger (standard vilkår) 
- Automatisk omfattet 

 
Det er en betingelse for dækning, at hvis en bygning står ubenyttet hen i mere end 6 måneder, skal selskabet have meddelelse 
herom. 

 
For ubenyttede bygninger gælder at følgende skal være opfyldt for forsikringsdækning: 

 Jævnligt tilsyn med bygningerne – rundering 1 gang pr. 14 dag, når bygningen henstår tom 
 I fyringssæson, skal lokalerne min. være opvarmet så de holdes frostfrit. 

 
 

Underforsikringsklausul (standard vilkår) 
- Automatisk omfattet 

 
Der kan ikke gøres underforsikring gældende i en evt. skadessituation pga fejlberegnet areal. Dette gælder ligeledes, hvis 
forsikringssteder og litra ikke er nævnt. 

 
Ligeledes vil den samlede totale forsikringssum være gældende, således at de anførte summer ud for de enkelte genstande ikke vil 
være genstand for underforsikring i tilfæl-de af en skadessituation, så længe der er plads inden for policens totale forsikringssum. 

 
Ladestationer for batterier (standard vilkår) 
- Automatisk omfattet 

 
Det er en betingelse, at opladning af eltrucks foretages i henhold til lokal lovgivning og som minimum opfylder følgende: 

- Forbudsskilt om rygning skal opsættes i området. 
- Ensretteren skal anbringes på ubrændbart underlag og beskyttes mod påkørsel. 
- Den nødvendige ventilation for køling af ensretteren må ikke hindres. 
- Ladekabler må højst være 3 meter lange og altid være ophængt over gulvet 

 
Ladestation for en enkelt truck i lager- eller produktionslokale skal holdes fri af omgi-vende materialer mv. ved skillevægge af 
ubrændbart materiale eller i det mindste ved markeringsstriber i mindst 2 meters afstand fra trucken. Rummet over 
opladepladsen skal være frit. 

 
Ladestation(er) for flere truck(s) indrettet uden egentlig adskillelse fra omgivelserne skal være omgivet af et 4 meter bredt 
friareal, hvori køreveje dog kan indgå. Arealet af ladestation inklusive friareal skal være begrænset til 100 m2, og rummet over 
statio-nen skal være frit. Selve friarealet skal tydeligt markeres, f.eks. ved at gulvet påmales striber. 

 
Hvor ladestation indrettes i selvstændigt rum, skal dette være adskilt fra omgivelserne med brandsikre bygningsdele og med 
branddør. Ved opladepladser og ladestationer skal forefindes mindst en 5 kg kulsyresneslukker. 

 
Konsekvens ved uopfyldt krav: 
Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, gælder en supplerende selv-risiko på DKK 100.000 udover den i forvejen 
gældende selvrisiko.
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Udendørs brandbart oplag (standard vilkår) 
- Automatisk omfattet 

 
Åbne containere, træpaller og andet brandbart udendørs oplag skal placeres mindst 10m fra ydervægge med åbninger eller 
tagudhæng. Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, gælder en supplerende selv-risiko på DKK 100.000 udover 
den i forvejen gældende selvrisiko. 

 
Varmt arbejde (standard vilkår) 
- Automatisk omfattet 

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

- at skaden ikke er sket som følge af "varmt arbejde": 
- DBI vejledning 10, del 1 ”Varmt arbejde, Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse” 
- DBI vejledning 10, del 2 ”Varmt arbejde, Brandsikringsforanstaltninger, Udendørs” 
- DBI vejledning 10, del 3 ”Varmt arbejde, Brandsikringsforanstaltninger, Idendørs” eller 

- at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10. 
 

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, gælder en supplerende selvrisiko på DKK 100.000 udover den i forvejen 
gældende selvrisiko. 

 
Udvidet rørskade (tilvalg) 
- Dækning gælder kun hvis dækket fremgår af policens forside. 

 
Dækningen omfatter: 

- skade på den forsikrede ejendoms bygninger, gårdbelægning og haveanlæg, som er en direkte følge af udsivning eller 
udstrømning fra skjulte rør og stikledninger, når skaden er en følge af utætheden og konstateres samtidig med denne. 

- nødvendige omkostninger til sporing af utætheder i de forsikrede skjulte rør og stikledninger, når forsikringsgiver har 
givet sit samtykke hertil. 

- nødvendige omkostninger til reparation af de forsikrede skjulte rør og stikledninger samt til retablering efter reparation. 
 

Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende 
permanent lukkede rum, men ikke beholdere, kedler og tanke, herunder varmevekslere, varmtvandsbeholdere eller 
ekspansionsbeholdere, eller rør i disse. 

 
Ved stikledninger forstås ledninger til vand-, gas-, varme- og afløbsinstallationer i jord fra og imellem de forsikrede bygninger, der 
ligger indenfor ejendommens skel. 

 
Ved udsivning og udstrømning omfatter dækningen skader opstået ved: 

- udsivning eller udstrømning fra skjulte rør eller stikledninger, som findes i og under de af ejendommens bygninger, der 
er opført på støbt eller muret fundament og som er omfattet af policen. 

 
Dækningen omfatter ikke: 

- skader som forsikringstageren har haft kendskab til før forsikringens tegning. 
- skader som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende 

varmeforsyning. 
- skader som er omfattet af garanti. 
- skader på kedler, tanke, beholdere, varmepumper og solfangere, samt andre installationer end de før nævnte f.eks. 

drænrør, installationer til svømmebassin og springvand. 
 

Udbedring af skade 
Reparation af skade må kun påbegyndes efter forudgående aftale med Chubb. 

 
Selvrisiko afhænger af alder på det beskadige rør: 
<30 år policens selvrisiko 
30-40 år 40% af skaden min policens selvrisiko 40år< 
50% af skaden min policens selvrisiko 

 
Det er en betingelse for dækning, at eventuelle gældende forbehold på nuværende police oplyses ved accept/indtegning, idet 
disse ligeledes vil være gældende på nærværende police. 

 
- Hvis dækning for særlige udvidelser er tilvalgt gælder følgende (tilvalg) 
Afskrivning/selvrisiko som følger af rørets alder som beskrevet ovenfor ændres som følge: 

 
Den samlede erstatning for fejlfinding og skade betaltes med følgende: 

- Rørinstallationerne med alder op til 20 år, gælder policens normale selvrisiko 
- Er installationen mere end 20 år gammel, er den yderligere selvrisiko/afskrivning maksimeret til DKK 25.00
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   Dækning gælder kun hvis JA fremgår af policens forside. 
Udvidet EL-skade (tilvalg) 
- Dækning gælder kun hvis dækket fremgår af policens forside. 

 
Uanset det i de almindelige betingelser anførte, er forsikringen udvidet til, at dække direkte skade som følge af 
kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel hørende til bygningens drift, 
herunder skade på tilhørende isolationsmateriale, jf. afsnittet om forsikrede genstande i de almindelige betingelser 
for bygningsforsikring. 

 
Ved kortslutning forstås en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller el-førende del og stel/jord, der udløser 
en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. 

 
Kortslutning på el-drevne genstande, der er højst 2 år gamle erstattes med nyværdien på skadetidspunktet. 
Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. Kortslutning på el-drevne genstande, der er mere end 6 år 
gamle erstattes ikke. 

 
Forsikringen dækker ikke: 

- Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering. 
- Skade som følge af installation eller anvendelse i strid med det til enhver tid gældende 

svagstrøms- eller stærkstrømsreglement. 
- Skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning. 
- Driftstab eller andet indirekte tab. 

 
Forsikringssum: 
Selskabernes erstatningspligt er begrænset til DKK 500.000 pr. forsikringsbegivenhed(førsterisikosum) (ALOP/driftstab er 
ikke omfattet). 

 
Nøgleomstilling (tilvalg) 
- Dækning gælder kun hvis dækket fremgår af policens forside. 

 
Forsikringen dækker udgifter til omstilling eller udskiftning af låse, omprogrammering af IT-styrede 
adgangskontroller samt fremstilling af nye nøgler, når nøgler er bortkommet i forbindelse med et 
indbrudstyveri dækket af policen. 
Forsikringssummen er DKK 50.000 kr. pr. skade pr. forsikringsbegivenhed(førsterisikosum). 

 
Svamp & Insekt (tilvalg) 
- Dækning gælder kun hvis dækket fremgår af policens forside. 

 
Svampeskadedækning 
Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger - herunder carporte - der er opført påmuret eller 
støbt fundament eller betonblokke. 

 
Forsikringen dækker angreb af træ- og murødelæggende svamp konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 
måneder efter forsikringens ophør. Er der tegnet forsikring for samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte 3-
måneders dækning. 

 
Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af råd, svampeskader på verandaer, terras-ser, altaner, garager eller 
lignende af træ samt kældergulve og paneler på kælder-vægge. 

 
Insektskadedækning 
Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger - herunder carporte - der er opført på muret 
eller støbt fundament eller betonblokke. 

 
Forsikringen dækker angreb af træ- og murødelæggende insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og 
indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Er der tegnet forsikring for samme risiko i andet selskab bortfalder 
nævnte 3-måneders dækning. 

 
Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifter til udskiftning eller afstivning af træværk, men kun 
såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. 
Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. 
Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifter til reparation af beskadiget mørtel, men kun såfremt dette 
er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 
Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af rådborebiller. 

 
Det er en betingelse for dækning, at eventuelle gældende forbehold på nuværende police oplyses ved 
accept/indtegning, idet disse ligeledes vil være gældende på nærværende police. 

 
Forsikringssummen er DKK 2.500.000 pr. forsikringsbegivenhed (førsterisikosum) 
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Husejeransvar (tilvalg) 
- Dækning gælder kun hvis dækket fremgår af policens forside. 

 
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller 
grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. 
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting: 

1. tilhørende forsikringstageren, 
2. som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller 

har sat sig i besiddelse af, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på 
anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse, forårsaget ved, at 
produkter eller ydelser udebliver, 

3. ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt, 
4. forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og 
5. jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, 

grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer. 
6. forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer, 
7. forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af: 

- byggearbejder ( nybygning, ombygning, tilbygning m.v), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, 
- jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. og sådanne arbejder udført af andre end sikrede. 

8. forvoldt ved forurening, uanset om denne er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, eller 
er opstået på anden måde. 

Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- 

eller tingskade. Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, 

herunder "punitive damages". 

Forsikringstid 
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i 
forsikringstiden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af 
følgende tidspunkter: 

a. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab 
med krav om erstatning, 

b. det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens 
drift, får sin første viden om, 
1) at der er indtrådt en skade eller et tab, eller 
2) at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes 

handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser. 
 

Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som 
anmeldes til selskabet mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, 
dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, er rejst mod sikrede i 
forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 3 måneder efter 
forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de 
anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav 
om erstatning som anført i stk. 2, litra a, og anmelder dette til selskabet 
senest 2 år efter forsikringens ophør. 

 
Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før policens 

ikrafttrædelse. Forsikringssted: Jf. policens forside 

Forsikringssummen pr skade / pr år DKK 5.000.000 

  Særlige udvidelser (tilvalg) 
- Dækning gælder kun hvis dækket fremgår af policens forside. 

 
SÆRLIGE UDVIDELSER 

Fejl i adresseangivelser og lign. 
Forsikringen skal udvides til inden for det bestående dækningsomfang, at omfatte fast ejendom, som 
forsikringstageren erhverver sig i forsikringstiden, indenfor samme virksomhedstype, men som på grund af fejl eller 
lignende ikke bliver oplyst til forsikringsselskabet. 
Forsikringstagerne betaler herefter en pro rata præmie for den omfattede dækningsperiode. 

 
Udvendigt produktionsudstyr 
Forsikringen er udvidet til at dække storm-, skypumpe-, snetryk-, hagl-, påkørsels- og hærværksskader på udvendigt 
produktionsudstyr. 
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For denne dækning gælder en sublimit på DKK 250.000 pr. skade (førsterisiko) 
 

Skiltedækning 
Forsikringen dækker brud på skilte af glas (eller erstatningsmateriale herfor) inklusive eventuelle lysinstallationer 
samt rammen hvori skiltet er monteret, men eksklusive ophæng og standere. 
Rør og pærer i forbindelse med skade på skiltet. 

 
For denne dækning gælder en sublimit på DKK 250.000 pr. skade (førsterisiko) 

 
Hærværk: 
Nærværende dækkes som følge af indbrudstyveri jf. de generelle 

forsikringsbetingelser. For denne dækning gælder en sublimit på DKK 

250.000 (førsterisiko) 

Byggeprojekter AB92 / AB18: 
Forsikringen omfatter ombygnings- tilbygnings- og reparationsarbejde med en entreprisesum på maksimalt DKK 
500.000 (ekskl. moms) 

 
Forsikringen omfatter skade på ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejdet, herunder skade på materialer, som 
er bestemt til indføjelse i bygningen, samt skade på den bygning eller det anlæg, som er genstand for arbejdet. 

 
Under byggeperioden dækker den eksisterende bygningsforsikring; 

 Brandskade jf. forsikringsbetingelser pkt. 15.1 
 Stormskade jf. forsikringsbetingelser pkt. 15.15 

Det er en forudsætning at forsikringen allerede indeholder dækninger inden byggeperiodens start. 
 

Forsikringen omfatter ikke skade/tab for følgende arbejde indgår: 
 Indgriben i værende konstruktioner 
 Fundering 
 Nedgravning / nedramning 
 Pilotering / spunsning 
 Grundvandssænkning 
 Undermuring / understøbning 
 Sprængning 
 Nedbrydningsarbejde 
 Mangelfuld afstivning 

 
Forsikringen omfatter ikke skade, som ville være dækket eller undtaget af en tegnet, eller en sædvanlig tegnet, 
entrepriseforsikring i selskabet 

 
Sikret under byggeperioden ekskl. afhjælpningsperioden er bygherren og samtlige entreprenører og 
underentreprenører. 

 
Af enhver skade bærer forsikringstageren en selvrisiko på 10%, dog min. den på policens gældende 
selvrisiko dog max. kr. 100.000 

Udvidet vandskadedækning 
Forsikringen udvides til at omfatte skade som følge af 
· nedbør herunder fygesne, der trænger ind i bygningen 
· indtrængning og opstigning af regn-, grund- og kloakvand, der oversvømmer bygningen 
· udsivning fra synlige rørinstallationer samt beholdere og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter 

 
Det er en forudsætning for erstatning, at årsagen til skaden repareres umiddelbart efter skaden. Denne udgift er ikke 
omfattet af forsikringen. 

 
Forsikringen dækker ikke 
· udbedring af årsagen til at vand eller fygesne er trængt ind i bygning en, f.eks. reparation af revner i 
fundament eller etablering af manglende omfangsdræn 
· skader der skyldes kondens og grundfugt 
· Lugtgener 
· skader på bygninger under ombygning, tilbygning eller opførelse 
· skader der skyldes frost i lokaler der ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et 
tilfældigt svigt i varmeforsyningen 
· skader som skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø 

eller vandløb For udvidelsen gælder selvrisikoen på 

policen dog minimum kr. 10.000 
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Litrering af bygninger 
Ved opgørelse af skade skal ejendommen opdeles i litra, jf. Forsikring og Pensions vejledning nr. 241, 
Bygningsvurdering, og hvert litra skal betragtes som en selvstændig bygning. 

 
Frostsprængning 
Uanset forsikringsbetingelserne er forsikringen udvidet til at omfatte frostsprængning i rum/lokaler, som normalt 
ikke opvarmes (typisk skunkrum og loftrum), idet omfang rørene er forskriftsmæssigt isolerede. 

 
Det er en betingelse for dækning, at forsikringstageren ved skade kan bevise, at konstruktioner og installationer m.v. 
til enhver tid er opført, installeret, kontrolleret og vedligeholdt i henhold til alle de på opførelses- og 
installationstidspunktet gældende regler, standarder og vejledninger m.v. (eksempelvis bygningsreglementer, DS 
standarder og SBI-vejledninger m.fl.). 

 
Konsekvens ved uopfyldt krav: 
Kan forsikringstageren ikke dokumenter ovenstående, vil der ikke være dækning (jf. FAL §51). 

 
LAR forbedringer 
Lokal Afledning af Regnvand (LAR) etableret på forsikringsstedet er endvidere omfattet inkl. særskilt kloakering indtil 
stikledning/skel. 

 
Normalt omfattet jf. fordelingsvejledningen, hvorfor dette kan tilbydes gratis, idet installationerne er omfattet ved et 
gængs byggeri. 

 
Grønne Tage 
I tilfælde af, at den beskadigede bygning eller den beskadigede del deraf allerede er bygget i henhold til en grøn 
standard vil det beskadigede blive erstattet på en lignende måde ved udnyttelse af den nyeste tilgængelige 
teknologi. Disse ekstra meromkostninger vil i den forbindelse ikke betragtes som en forbedring. 

 
Genopførselsperioden kan som følge af benyttelse af grønne byggeteknikker forlænges ud over den normale 
genopførelsesperiode og den ekstra tid som måtte være nødvendig er meddækket så længe den generelle 
dækningsperiode som fremgår af policen ikke derved overstiges. 
Dækningen er begrænset til 10 % af skadeudgiften maksimalt DKK 500.000.  
 
 

 
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. 
 
Property cyber og data undtagelse  
1. Uanset bestemmelser om det modsatte i denne police eller ethvert tillæg dertil, undtager denne forsikring ethvert:  

1.1 cybertab,  
1.2 tab, skade, erstatningsansvar, krav, omkostninger eller udgifter uanset art, direkte eller indirekte 
forårsaget af, bidraget til af, som følge af, der opstår som følge af eller i forbindelse med ethvert tab af 
brug, begrænsning i funktionalitet, reparation, udskiftning, restaurering eller gendannelse af data, 
inklusive ethvert beløb, der vedrører værdien af sådanne data, uanset nogen anden årsag eller 
begivenhed, der bidrager samtidigt eller i nogen anden rækkefølge dertil.  

 
2. I tilfælde af, at en del af denne dækning viser sig at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal resten af dækningen 
forblive i fuld kraft og virkning.  
 
3. Denne dækning har forrang for og erstatter enhver anden dækning i policen eller ethvert tillæg dertil, såfremt den er i 
konflikt hermed i forhold til cybertab eller data.  
 
Definitioner  
4. Cybertab betyder ethvert tab, skade, erstatningsansvar, krav, omkostninger eller udgift af enhver art, direkte eller 
indirekte forårsaget af, bidraget til af, som følge af, der stammer fra eller i forbindelse med en cyberhandling eller 
cyberhændelse, herunder, men ikke begrænset til enhver handling, der er foretaget for at kontrollere, forhindre, 
begrænse eller modvirke en cyberhandling eller cyberhændelse.  
 
5. Cyberhandling betyder en uautoriseret, ondsindet eller kriminel handling eller række af relaterede, uautoriserede, 
ondsindede eller kriminelle handlinger, uanset tid og sted, eller trussel eller falsk trussel, vedrørende adgang til, 
behandling af, brug af eller betjening af ethvert computersystem.  
 
6. Cyberhændelse betyder:  

6.1 enhver fejl eller udeladelse eller række af relaterede fejl eller udeladelser, der vedrører adgang til, 
behandling af, brug af eller betjening af ethvert computersystem; eller  
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6.2 enhver delvis eller fuldstændig utilgængelighed eller fejl i eller række af relaterede delvise eller 
fuldstændige utilgængeligheder eller fejl i adgang til, behandling af, brug af eller betjening af ethvert 
computersystem.  

 
7. Computersystem betyder:  

7.1 enhver computer, hardware, software, kommunikationssystem, elektronisk enhed (inklusive, men ikke 
begrænset til, smartphone, bærbar computer, tablet, bærbar enhed), server, sky eller mikrocontroller, 
inklusive ethvert lignende system eller enhver kombination af ovennævnte udstyr og inklusive enhver 
tilknyttet inputenhed, outputenhed, datalagringsenhed, netværksudstyr eller backupfacilitet,  

der ejes eller anvendes af den sikrede eller enhver anden part.  
 

8. Data betyder information, fakta, koncepter, kode eller enhver anden information af nogen art, der er lagret eller 
transmitteret i en form, der skal bruges, fås adgang til, behandles, transmitteres eller gemmes af et computersystem.  

 
Undtagelse vedrørende terrorisme  
Uanset det i forsikringsbetingelserne nævnte aftales det, at forsikringen undtager tab, skade, omkostning eller udgift af 
enhver art, som er direkte eller indirekte forårsaget af, som følge af, som hidrører fra, eller i forbindelse med en 
terrorhandling, uanset enhver anden årsag eller hændelse, som samtidig eller i nogen anden rækkefølge medvirker til 
tabet;  
 
Med henblik på nærværende tillæg betyder en terrorhandling en handling, herunder, men ikke begrænset til magt- 
eller voldsanvendelse og/eller trussel derom, fra en person eller gruppe(r) af personer, uanset om de handler alene eller 
på vegne af eller i forbindelse med nogen organisation(er) eller regering(er), som er engageret i politiske, religiøse, 
ideologiske eller lignende formål, herunder hensigt om at påvirke en regering og/eller at udsætte samfundet eller dele 
af samfundet for frygt.  
 
Nærværende tillæg undtager endvidere tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som direkte eller indirekte 
forårsages af, som følge af, som hidrører fra, eller er i forbindelse med nogen handling, der udføres for at kontrollere, 
forhindre, undertrykke eller på nogen måde vedrører en terrorhandling.  
 
Hvis forsikringsgiverne gør gældende, at et tab, skade, en omkostning eller udgift ikke dækkes af forsikringen på grund 
af nærværende undtagelse, påhviler det forsikringstager at bevise det modsatte.  
 
Hvis det konstateres, at en del af tillægget er ugyldigt eller uden retskraft, vil den resterende del være fuldt gyldigt og i 
kraft.  
 
Der sker ikke, i kraft af denne undtagelse, nogen indskrænkninger over for panthaver i forhold til reglerne om 
bygningsbrandforsikring jfr. lov om finansiel virksomhed. 
 
Tillæg vedrørende overførbar sygdom  
1. Uanset og som erstatning for enhver anden bestemmelse i denne police, dækker forsikringen ikke tab, skade, krav, 
omkostninger, udgifter eller andre beløb, der direkte eller indirekte opstår fra eller på nogen måde tilskrives eller er 
relateret til, forbundet med eller forekommer samtidigt eller i en hvilken som helst sammenhæng med:  
1.1 en overførbar sygdom, eller  
1.2 frygt for eller trussel om (hvad enten den er faktisk eller opfattet) en smitsom sygdom.  
 
2. Med henblik på dette tillæg inkluderer tab, skade, krav, omkostninger, udgifter eller andre beløb, men er ikke 
begrænset hertil, enhver omkostning til oprydning, afgiftning, fjernelse, overvågning eller test vedrørende:  
2.1 en overførbar sygdom, eller  
2.2 enhver genstand, der er dækket af forsikringen, der er eller kan blive påvirket af en overførbar sygdom.  
 
3. Som anvendt i dette tillæg betyder en overførbar sygdom enhver:  
3.1 fysisk lidelse, dårligdom eller sygdom forårsaget eller overført direkte eller indirekte af enhver virus,  
bakterie, parasit eller anden organisme eller enhver variation deraf, uanset om de anses for at være levende eller ej, og 
uanset kilden til overførsel; eller  
3.2 enhver virus, bakterie, parasit eller anden organisme eller enhver variation deraf, uanset om de anses for at være 
levende eller ej, som er i stand til at forårsage fysisk lidelse, dårligdom eller sygdom.  
 
4. Dette tillæg gælder for alle dækningsudvidelser, tillægsdækninger, afvigelser fra undtagelser og andre 
dækningstilsagn.  
Alle andre vilkår, betingelser og undtagelser i policen forbliver uændrede. 
 
Persondatainformation  
Forsikringsgiver bruger personlige oplysninger, som forsikringstager giver forsikringsgiver (eller i givet fald, 
forsikringstagers forsikringsmægler) for at udstede og administrere denne police, herunder eventuelle krav som følger 
af den.  
 
Disse oplysninger omfatter grundlæggende kontaktoplysninger såsom de sikredes navn, adresse og policenummer, 
men kan også omfatte mere detaljerede oplysninger om de sikrede (såsom alder, helbred, information om aktiver, 
skadeshistorik) hvor det er relevant for risikoen som forsikringsgiver dækker, serviceydelser som forsikringsgiver yder,  
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eller for skader som forsikringstager eller de sikrede anmelder.  
 
Forsikringsgiver er del af en global virksomhed, og de sikredes personlige oplysninger kan blive delt med dets 
associerede selskaber i andre lande efter behov, for at give forsikringsdækning i henhold til denne police, eller for at 
gemme de sikredes personlige oplysninger. Forsikringsgiver anvender også en række pålidelige serviceudbydere, som 
også vil have adgang til de sikredes personlige oplysninger, under forsikringsgivers anvisninger og kontrol.  
 
De sikrede har en række rettigheder i forhold til deres personlige oplysninger, herunder adgangsret og under visse 
omstændigheder sletning.  
 
Dette afsnit repræsenterer en kortfattet forklaring af, hvordan vi anvender personlige oplysninger. For mere information, 
anbefaler forsikringsgiver kraftigt forsikringstager og de sikrede at læse virksomhedens brugervenlige 
persondatapolitik, der er placeret her:  
https://www2.chubb.com/nordic-en/footer/privacy-policy-danish.aspx  
 
Forsikringstager og de sikrede kan til enhver tid anmode om en papirkopi af persondatapolitikken, ved at kontakte 
forsikringsgiver på:  
dataprotectionoffice.europe@chubb.com 
 

https://www2.chubb.com/nordic-en/footer/privacy-policy-danish.aspx



