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Om denne Erhvervsforsikring

Denne Erhvervsforsikring dækker skader på virksomhedens genstande (maskiner, inventar, varer
m.v.) på de forsikringssteder og i det geografiske område, der står i policen.

Forsikringen kan også udvides til af dække driftstab, netbankindbrud og retshjælp.

Erhvervsforsikringen består af policen og betingelserne. Policen er vores forsikringsaftale med de
valgte dækninger og de særlige forhold, der gælder for netop denne forsikring. Betingelserne
beskriver dækningerne, og hvordan vi beregner erstatningen.

Hvad kan Erhvervsforsikringen bestå af?

Erhvervsforsikringen giver jer mulighed for at sammensætte et dækningsomfang, der matcher jeres
virksomheds behov.

Vi vil ud fra den branche, som jeres virksomhed tilhører, gennemgå de relevante dækninger.
Fravælger I dækninger, som normalt vælges af virksomheder i samme branche, vil disse fravalg stå i
policen.

Hvad beskriver betingelserne?

Betingelserne beskriver, hvad forsikringen dækker og giver en uddybning af de regler og
betingelser, der gælder for de enkelte dækninger.

I tilfælde af en skade kan I se i forsikringsbetingelserne, om skaden er dækket.

Betingelserne beskriver også, hvordan man skal forholde sig, når der sker ændringer i
virksomheden. Her er nogle eksempler på ændringer, der kan have betydning for forsikringen:

l Hvis der sker ændringer i virksomhedens produktion/lager.

l Hvis virksomheden udvider produktionen og antallet af medarbejdere.

l Hvis der sker en investering i nyt inventar, maskiner mm.

l Hvis virksomheden etablerer sig på nye adresser.

Ordforklaring

I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i
ordforklaringen. Ordforklaringen er sidst i betingelserne.
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1 Ved skade

Alle skader eller tab skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. I kan anmelde skaden på:

l almbrand.dk/anmeldskade/

l telefon 35 47 35 00

1.1 Forsikringstager* har pligt til at afværge eller begrænse en skade. Alm. Brand betaler
rimelige og nødvendige udgifter til det, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade*.
Alm. Brand har også ret til at foretage skadebegrænsende tiltag.

1.2 Skade må ikke udbedres, og beskadigede genstande må ikke fjernes, før det er aftalt med
Alm. Brand. Hvis udbedring af skade eller fjernelse af beskadigede genstande sker for at
begrænse eller afværge skaden, kan dette gøres uden forudgående aftale.

1.3 Tyveri, ran*, røveri* og hærværk* skal desuden anmeldes til politiet.

Hvis forsikringstager ikke følger de retningslinjer, der er nævnt herover, kan det få betydning for
erstatningen.

2 Anden forsikring

2.1 Hvis risikoen er omfattet af en anden forsikring for en interesse*, der også er omfattet af
denne forsikring, bortfalder vores dækning for denne interesse.

2.2 Hvis risikoen er omfattet af en forsikring mod samme eller lignende interesse i et andet
selskab, og har det selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes,
hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring.
Det betyder, at en erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne.

3 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr

3.1 Vi opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice sammen med porto eller
opkrævningsgebyr.

Hvis I ikke betaler forsikringen senest på betalingsdagen, sender vi en rykker med
oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på
den nye betalingsdag.

Rykkeren er pålagt et gebyr, og vi beregner renter efter renteloven fra opkrævningens
sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker.

3.2 For forsikringer, der er oprettet som korttidsforsikring, ophører forsikringen uden videre,
hvis betalingen ikke sker senest den sidste rettidige betalingsdag, der står på
opkrævningen.

3.3 Sammen med betalingen opkræver vi skadesforsikringsafgift på statens vegne. Det skal vi
gøre ifølge lov om afgift af skadesforsikringer.

3.4 Desuden kommer de afgifter, som vi skal opkræve ifølge lovgivningen, oven i prisen.

3.5 Vi kan opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med at udarbejde
og sende dokumenter samt med udbetalinger, opkrævninger, besigtigelser*, taksationer og
andre ydelser i forbindelse med kundeforholdet. I kan altid se de gældende gebyrer på
www.almbrand.dk/gebyrer eller få dem oplyst ved at kontakte os.
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4 Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko

Vi indeksregulerer* i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor.
Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for dette indeks, kan vi fortsætte
reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller en anden
institution.

Indeksreguleringen finder sted efter de følgende retningslinjer, medmindre andet står i policen eller
betingelserne:

4.1 Vi regulerer prisen fra den 1. januar. Den nye pris gælder fra den førstkommende
forfaldsdag i kalenderåret.

4.2 Forsikringssummer*, maksimumbeløb for erstatning og selvrisici regulerer vi fra den 1.
januar. Ændringen gælder fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret eller ved
første ændring før det.

5 Forsikringens varighed og opsigelser

5.1 Er forsikringen oprettet for en 1-årig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af
parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst en måneds varsel til hovedforfald*, som
står i policen.

5.2 Er forsikringen oprettet for en flerårig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af
parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst en måneds varsel til den flerårige
periodes udløb.

5.3 Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med en måneds varsel.

Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har forsikringstageren ret til at opsige
forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for
forsikringstageren.

5.4 Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter erstatningen er betalt,
eller efter skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel.

I stedet for at opsige forsikringen, efter en skade er anmeldt, kan vi vælge skriftligt at
ændre forsikringens vilkår, indtil 14 dage efter erstatningen er betalt, eller efter skaden er
afvist - og med mindst 14 dages varsel. Det kan f.eks. ske ved at indføre en selvrisiko*,
forhøje gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen.
Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå, fra det tidspunkt hvor
ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder
i kraft.

5.4.1 Hvis en forsikring er oprettet for en flerårig periode, kan forsikringstageren kun
opsige forsikringen ved at efterbetale 20 % af den gældende pris for forsikringen.

6 Besigtigelse

Så længe forsikringen er i kraft, har vi ret til at besigtige* det forsikrede.

Hvis der ved besigtigelsen konstateres forhold, der er risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige
forhold, kan vi fastsætte en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden.

Vi kan også med 14 dages varsel

l opsige forsikringen

l forhøje prisen
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l ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en
selvrisiko eller kræve bedre sikring.

7 Ved uoverensstemmelse

Opstår der uoverensstemmelse mellem forsikringstager og os, skal forsikringstager kontakte os. Det
gælder bl.a., hvis forsikringstager ikke er enig i de oplysninger, som vi har brugt til afgørelsen, eller
hvis forsikringstager mener, at grundlaget for afgørelsen er utilstrækkeligt.

Hvis forsikringstager efter at have kontaktet os stadig ikke er tilfreds med resultatet, kan
forsikringstager klage til vores klageansvarlige.

l Mail:
forsikring.klager@almbrand.dk

l Online:
almbrand.dk/klage

l Brev:
Alm. Brand Forsikring A/S
Kundeambassadøren
Midtermolen 7
2100 København Ø

8 Lovgivning

8.1 For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og
forsikringsvirksomhed.

8.2 Tvister om forsikringsaftalen afgøres ved danske domstole.

9 Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne i de selskaber i Alm.
Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Man bliver automatisk medlem af
foreningen.

Foreningens formål er defineret i vedtægten.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale
kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen.

Se i øvrigt foreningens vedtægt, som ligger på almbrand.dk, og som foreningens medlemmer til
enhver tid kan få ved at kontakte Alm. Brand.
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1 Hvem omfatter forsikringen?

1.1 Sikrede* er forsikringstageren*, der ejer eller bruger* de forsikrede genstande.

1.2 For retshjælpsdækningen se afsnit 700, i det omfang dækningen er tegnet.

1.3 For netbanksdækningen se afsnit 250, i det omfang dækningen er tegnet.

2 Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker direkte tab af og skade på de forsikrede genstande

2.1 der befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen.

2.2 der befinder sig uden for forsikringsstedet og inden for det geografiske område, der står i
policen. Bortset fra genstande, der befinder sig uden for Danmark (eksklusive Grønland og
Færøerne) i perioder ud over 12 måneder.

Det står i betingelserne for den enkelte dækning, om dækningen gælder for et forsikringssted eller
det geografiske område for policen.

3 Hvad skal vi have besked om?

Vi skal med det samme have besked, hvis der sker ændringer i virksomheden, i forhold til den
risiko, der er beskrevet i policen.

3.1 Hvis der er ændringer, som vi ikke har fået besked om, og der sker en skade, hæfter vi kun,
hvis vi ville have fortsat forsikringen til den aftalte pris, selvom vi kendte til ændringerne
og vi hæfter kun på de samme vilkår, som vi ville have fortsat forsikringen på og kun i
samme omfang.

Hvis vi ikke har fået besked om ændringerne er der tre muligheder:

l At vi ikke dækker skaden.

l At vi dækker den del, vi også ville have dækket på de oprindelige vilkår, dvs. en
forholdsmæssig del af skaden.

l At vi dækker skaden fuldt ud, fordi ændringerne ikke har indflydelse på risikoen.

4 Ved ejerskifte

Forsikringen ophører ved ejerskifte. Derfor skal Alm. Brand straks have besked om ejerskifte.

5 Hvilke skader er aldrig dækket?

5.1 Forsikringen dækker ikke skader af kosmetisk art samt forskelle i farve, form, mønster eller
materiale mellem de erstattede genstande og de ubeskadigede.

5.2 Forsikringen dækker ikke skader, der er omfattet af en garanti.

5.3 Forsikringen dækker ikke indirekte tab, bortset fra tab, der er omfattet af
driftstabsdækningen.

5.4 Forsikringen dækker ikke skade eller tab som følge af datamisbrug af enhver art, herunder
programmanipulation, virus, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i
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tilknytning til it-udstyr.

5.5 Forsikringen dækker ikke skader eller udbredelse af skader, der direkte eller indirekte er
forårsaget af eller står i forbindelse med:

5.5.1 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

5.5.2 Jordskælv eller andre naturforstyrrelser.

5.5.3 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller
borgerlige uroligheder.

5.5.4 Atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning
(fusion) og radioaktivt henfald, uanset om sådan en skade indtræder i krigstid eller
fredstid. Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker
i forbindelse med kerne-reaktioner, der er anvendt til sædvanligt industrielt,
medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været
forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

5.5.5 Terrorhandling ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben
(såkaldt NBCR-terror), når Terrorforsikringsrådet har truffet afgørelse om, at der
er indtrådt sådan en terrorhandling.

Hvis Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, at der er indtrådt en
NBCR-terrorhandling, kan der ydes erstatning fra den statslige erstatningsordning
for NBCR-terrorskader på brandforsikrede genstande, som er omfattet af loven.

6 Hvilke genstande er omfattet?

Forsikringen omfatter følgende, medmindre andet er nævnt i policen:

6.1 Genstande, der tilhører forsikringstageren og benyttes i den forsikrede virksomhed.

6.2 Genstande - der tilhører tredjemand - som forsikringstageren under udøvelse af sit erhverv
i skadetilfælde bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket af en selvstændig
forsikring.

6.3 Genstande - der tilhører tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv
befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke bærer
risikoen for. Det gælder dog kun, hvis genstandene ikke er dækket af en selvstændig
forsikring.

De nævnte genstande er kun omfattet af dækningerne, i den udstrækning
forsikringssummen overstiger den samlede værdi af de genstande, der er nævnt i punkt 6.1
og 6.2.

Inden for forsikringssummen dækkes også:

6.4 Udgifter, efter en dækningsberettiget skade*, til genfremstilling af kartoteker,
software/data* og genstande, der er nævnt i punkt 6.8. Det er en forudsætning, at
genfremstilling finder sted.

Det er en betingelse for dækning af software/data, at der udføres backup mindst hver 5.
arbejdsdag, og at backup opbevares forsvarligt, f.eks. på ekstern server, i brandskab* eller i
en anden bygning.

Ved genstande forstås:

6.5 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt
driftsudstyr, herunder værktøj og redskaber.

6.6 Køretøjer*, der
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l er uindregistreret

l er indregistreret* som traktor, arbejdsmaskine eller knallert

l er indregistreret og som tilhører tredjemand (se punkt 6.2 og 6.3), når køretøjet er
indleveret til forsikringstagers virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer
eller forhandler køretøjer.

6.7 Sø- og luftfartøjer*, der

l er omfattet af bekendtgørelser om droner

l hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sø-
og luftfartøjer

l er ejet af andre (se punkt 6.2 og 6.3), når fartøjet er indleveret til forsikringstagers
virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sø- og
luftfartøjer.

6.8 Originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende.

6.9 Kontanter, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, der
tilhører virksomheden, og som er på forsikringsstedet.

6.10 Bygningsmæssige indretninger, der ikke er eller ville være omfattet af en
bygningsforsikring.

7 Hvilke genstande er ikke omfattet?

Forsikringen omfatter ikke:

7.1 Genstande, der er dækket på en bygningsforsikring.

7.2 Vindmøller og anlæg til vindmøller.

7.3 Ud- og indvendige ruder, glasdøre og andet bygningsglas af enhver art, skilte og sanitet.

8 Hvordan fastsættes forsikringsværdien*?

I forsikringsværdien skal medregnes værdien af samtlige genstande og omkostninger, der er
forsikret under policen.

For genstande, hvor sikrede kan modregne moms og afgifter i sit regnskab med SKAT, fastsættes
forsikringsværdien eksklusiv moms. I modsat fald fastsættes forsikringsværdien inklusiv moms.

8.1 Inventar, stationære maskiner m.m., som virksomheden ejer

Værdien af inventar, installationer, stationære maskiner og øvrigt driftsudstyr, som
benyttes i virksomhedens drift, opgøres til nyværdi. Nyværdi er genanskaffelsesprisen,
umiddelbart før en forsikringsbegivenhed uden fradrag for alder og brug, men med
rimelige fradrag for nedsat anvendelighed* eller andre omstændigheder*.

Udgifter til maskinfundamenter, installering, montering, indkøring, told, fragt og andre
udgifter skal regnes med i forsikringsværdien.

8.2 Mobile maskiner (selvkørende eller bugserede), som virksomheden ejer

Værdien af mobile maskiner, der inden for de sidste fire år før skaden er anskaffet som nye,
opgøres til nyværdi. Nyværdi er genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en
forsikringsbegivenhed uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder.
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Værdien af mobile maskiner, der er ældre end fire år eller anskaffet som brugte opgøres til
dagsværdi*. Dagsværdi er genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenhed
med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

8.3 Inventar, maskiner m.m., der tilhører tredjemand

Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr, som tilhører
tredjemand, opgøres til dagsværdi. Dagsværdi er genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en
forsikringsbegivenhed med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller
andre omstændigheder.

Udgifter til maskinfundamenter, installering, montering, indkøring, told, fragt og andre
udgifter skal regnes med i forsikringsværdien.

8.4 Færdigvarer af egen tilvirkning

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket* til salg, opgøres på
grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår vil kunne opnås umiddelbart før en
forsikringsbegivenhed med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået
handelsrisiko og fordelen ved kontant betaling.

8.5 Halvfabrikata

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg
for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostninger (herunder råmaterialer) med
tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved
færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før en
forsikringsbegivenhed med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået
handelsrisiko og fordelen ved kontant betaling.

8.6 Varer og andre genstande

Værdien af varer og andre genstande opgøres til dagsværdi. Dagsværdi er
genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenhed med rimelige fradrag for
alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

8.7 Kontanter m.m.

Kontanter m.m. medregnes med deres værdi, dog maksimalt med den forsikringssum, der
står i policen.

8.8 Originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende

Værdien af originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende fastsættes som
udgifterne til genfremstilling, dog maksimalt med den forsikringssum, der står i policen.

8.9 Kartoteker og software/data

Værdien af kartoteker og software/data fastsættes som udgifterne til genfremstilling, dog
maksimalt med den forsikringssum, der står i policen.

9 Erstatningsregler

9.1 Hvordan erstattes en skade?

Alm. Brand kan erstatte en skade ved at

9.1.1 sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden

9.1.2 betale værdiforringelse

20 Fællesbestemmelser Side 8 af 44



9.1.3 overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende genstande (ved nyværdi
tilsvarende nye genstande)

9.1.4 overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning.

9.2 Moms og andre afgifter

Hvis sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med
SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter.

Alm. Brand laver ikke udlæg for moms og andre afgifter.

10 Hvordan beregner vi erstatningen?

Hvis Alm. Brand forlanger det, skal forsikringstageren levere en fortegnelse over de skaderamte og
ikke skaderamte genstande til Alm. Brand. I overensstemmelse med de principper, der er anført i
punkt 8, erstattes skaden med forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter
skaden.

Herudover erstattes - inden for forsikringssummen - uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den
faktiske genanskaffelsespris henholdsvis istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat på grund
af en prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering.

10.1 Ved skade på

l inventar

l stationære maskiner

l mobile maskiner (selvkørende og bugserede), der indenfor de sidste fire år før skaden
er anskaffet som nye

l øvrigt driftsudstyr,

som virksomheden ejer gælder, at

10.1.1 erstatningen beregnes som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi
og deres værdi efter skaden

10.1.2 beskadigede genstande skal være istandsat eller genanskaffet inden et år fra
skadedagen

eller

der efter Alm. Brands skøn er betryggende sikkerhed for, at istandsættelse eller
genanskaffelse finder sted.

I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien

10.1.3 forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af
erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller
genanskaffet, henholdsvis at istandsættelse eller genanskaffelse efter Alm. Brands
skøn er betryggende sikret.

11 Selvrisiko

Det står i policen, hvis der gælder en selvrisiko for en forsikringsbegivenhed. Selvrisikoen vil blive
trukket fra i den erstatning, der kommer til udbetaling.

Selvrisikoen gælder pr. forsikringsbegivenhed pr. forsikringssted.
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11.1 Hvis flere genstande bliver ramt af samme forsikringsbegivenhed og genstandene er
omfattet af forskellige dækninger, fratrækker vi kun én selvrisiko. Selvrisikoen fratrækkes i
erstatningen fra den dækning, hvor den højeste selvrisiko kan gøres gældende.

11.2 Hvis samme forsikringsbegivenhed er omfattet af andre forsikringer, der er tegnet i Alm.
Brand, og denne Erhvervsforsikring, fratrækker vi kun én selvrisiko. Selvrisikoen
fratrækkes i erstatningen fra den forsikring, hvor den højeste selvrisiko kan gøres
gældende. Det er en forudsætning, at forsikringstager er den samme på alle forsikringer.

12 Underforsikring*

12.1 Hvis forsikringsværdien, der er udregnet efter reglerne i punkt 8, overstiger den
forsikringssum, der står i policen for den pågældende dækning, er der underforsikring, og
skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

12.1.1 For forsikringer, der dækker flere forsikringssteder, udregner vi forsikringsværdi
og forsikringssum på følgende måde:

12.1.1.1 Forsikringssteder i samme branche:
Forsikringsværdien og forsikringssummen findes ved en sammenlægning
af forsikringsværdien og forsikringssummen for forsikringsstederne.

12.1.1.2 Forsikringssteder i forskellige brancher:
Forsikringsværdien og forsikringssummen opgøres for hvert enkelt
forsikringssted.

13 Overdækning

13.1 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33,33 % højere end den, der fremgår
af policen.

13.1.1 Det står i policen ud for den enkelte dækning, om den er omfattet af
overdækningen.

13.1.2 Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved

13.1.2.1 forsikringens tegning

13.1.2.2 ændringer på policen i løbet af forsikringsåret

13.1.2.3 hvert efterfølgende forsikringsårs* start.

13.1.3 Overdækningen gælder kun, hvis sikrede senest tre måneder efter hvert
forsikringsårs begyndelse giver os besked om øgede forsikringsværdier i
virksomheden.

13.1.4 Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til
forsikringsværdien.

14 Følgeudgifter

I forbindelse med en skade, der er dækket af denne forsikring, erstattes desuden:

14.1 Oprydning

Ud over forsikringssummen betaler vi nødvendige og rimelige udgifter til
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l oprydning efter en forsikringsbegivenhed.

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

l fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter, der er anvendt ved
skadebekæmpelse.

Dækningen omfatter ikke udgifter til 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 forsikringsbegivenhed, der er omfattet af
dækningen.

14.2 Genstande der bortkommer

Inden for forsikringssummen betaler vi erstatning for genstande, der bortkommer under
en forsikringsbegivenhed.

Skade på de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig foranstaltning, som
under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang.

14.3 Redning og bevaring

Ud over forsikringssummen betaler vi rimelige udgifter til redning og bevaring af de
forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed.

Hvis der er tale om underforsikring efter punkt 12, nedsættes erstatningen for udgifter til
redning og bevaring i samme forhold som for de skadede genstande.

14.4 Lovliggørelse

Udover forsikringssummen betaler vi forøgede omkostninger til imødegåelse af krav fra
myndighederne i forbindelse med genanskaffelse og/eller opstilling af maskiner og øvrigt
driftsudstyr efter en skade, der er dækket af forsikringen.

Det er en betingelse for erstatningen, at

l myndighedskrav er relateret til lovgivnings- eller tilladelsesmyndighed

l udgifterne ikke vedrører gennemførelse af krav, som myndighederne har, eller kunne
have stillet før skaden

l de forøgede omkostninger er relateret til den beskadigede genstand

l der ikke har kunnet opnås dispensation fra bestemmelserne

l den enkelte genstand ikke er værdiforringet på grund af alder, brug, slid og manglende
vedligeholdelse* med mere end 30 % i forhold til nyværdien

l den enkelte genstand er beskadiget med mere end 50 % i forhold til nyværdien.

Erstatningen beregnes som de forøgede omkostninger, der vil være til at genanskaffe
og/eller opstille til samme anvendelse på samme sted. Erstatningen kan ikke overstige 25 %
af forsikringsværdien for hver enkelt beskadiget genstand.
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For dækningen Brand gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne
under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Brand går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis
betingelserne for Brand udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de
forsikringssteder, der står i policen.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.1 Brand (ildsvåde*).

2.2 Lynnedslag (herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener), når
lynet er slået ned direkte i de forsikrede genstande eller i de bygninger, hvor de forsikrede
genstande befinder sig.

2.3 Eksplosion*.

2.4 Tørkogning af forskriftsmæssigt opstillede og indrettede kedler, der helt eller delvist
anvendes til produktionsformål, når kedlernes varmeydelse ikke overstiger 120 kW (100
Mcal/h) eller for dampkedler 170 kg damp/h.

2.5 Sprængning* af dampkedler, autoklaver og bageovne.

2.6 Pludselig tilsodning* fra anlæg til rumopvarmning, der er indrettet efter forskrifterne.

2.7 Nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke skade som følge af:

3.1 Svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af brand,
lynnedslag, eksplosion eller tørkogning af kedler.

3.2 Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand
eller beskadiges.

4 Hvordan beregner vi erstatningen?

4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5 Forsikringssum og underforsikring

5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis
forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede genstande overstiger den
forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun
forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.
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For dækningen Tyveri gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne
under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Tyveri går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis
betingelserne for Tyveri udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de
forsikringssteder, der står i policen.

1.1.1 Når genstandene befinder sig i bygning.

Åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred,
plastfolie eller lignende, betragtes ikke som bygninger.

1.1.2 Når genstande befinder sig i en container, der

1.1.2.1 er fremstillet af jern med en godstykkelse på minimum 1,5 mm

og

1.1.2.2 er aflåst med en F&P-registreret containerlås SSF 1051 class 5.

1.1.3 Når genstande befinder sig i skur og/eller skurvogn, hvor

1.1.3.1 yderdøre indvendigt er forsynet med jernplader

og

1.1.3.2 alle vinduer er forsynet med skodder, der indvendig er forsynet med
jernplader

og

1.1.3.3 yderdøre og vinduer er aflåst med F&P-registrerede låseenheder.

Bortset fra:

1.1.4 Følgende genstande er ikke omfattet af dækningen, når de befinder sig i container,
skur eller skurvogn:

1.1.4.1 Kontanter, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og
dokumenter.

1.1.4.2 Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der
indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, samt diamanter, ædelstene,
ægte perler og kulturperler (ind- og uindfattede).

1.1.4.3 Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår.

1.1.4.4 Lomme- og armbåndsure med en stykværdi over 1.000 kr.

1.1.4.5 Tobaksvarer.

1.2 Derudover omfatter dækningen:

1.2.1 Containere, skure eller skurvogne, der befinder sig på det/de forsikringssteder, der
står i policen, også selvom de ikke befinder sig i en bygning.
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1.2.2 Brændstof i tankanlæg på det/de forsikringssteder, der står i policen, når
påfyldningsstuds og eventuelt pejlerør er aflåst med en F&P-registreret hængelås.

1.2.3 Forretningscykler*.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.1 Indbrudstyveri
Indbrudstyveri er, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale,
værelse eller loft- og kælderrum, og der findes synlige tegn på voldeligt opbrud*.

Sikringsniveau
I policen står der, hvilket sikringsniveau der gælder for de forsikrede genstande.
Sikringsniveauet er fastlagt efter virksomhedens oplysninger om beholdninger i de enkelte
varegrupper.

Varegrupper
De beløb, der står ud for de enkelte varegrupper i policen, viser de højest tilladte beløb for
hver varegruppe med det gældende sikringsniveau.

Den samlede forsikringssum for tyveri skal svare til den samlede værdi af de forsikrede
genstande, ligesom de respektive højest tilladte beløb i varegrupperne ikke må overskrides.

Indholdet i varegrupperne er beskrevet i punkt 5.

2.2 Tyveri af brændstof fra tankanlæg, hvis der er synlige tegn på voldeligt opbrud af lås.

2.3 Tyveri af og fra container
Ved tyveri fra container, skur og skurvogn skal betingelserne under punkt 1.1.2 eller 1.1.3
være opfyldt, og der skal være synlige tegn på voldeligt opbrud.

Ved tyveri af hele containeren, skuret eller skurvognen dækkes indholdet, også selvom det
ikke er muligt at konstatere synlige tegn på voldeligt opbrud.

2.4 Tyveri af forretningscykler
Cykeltyveri er dækket både på og uden for forsikringsstedet. Det er en betingelse, at cyklen
var låst, og stelnummeret kan oplyses.

2.5 Ran* og røveri*
Ran og røveri af genstande (herunder også kontanter, pengerepræsentativer, værdipapirer
og dokumenter) der sker på forsikringsstedet eller under transport overalt i Danmark, er
dækket med højest det beløb, der står i policen for ran og røveri.

Det er en betingelse for dækning under transport, at den person, der transporterer
kontanter, er over 18 år.

2.6 Hærværk*
Dækningen omfatter hærværk på de forsikrede genstande:

2.6.1 I bygning i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå.

2.6.2 I forbindelse med ran og røveri.

2.7 Låseomstilling
Dækningen omfatter nødvendige udgifter med indtil den forsikringssum, der står i policen,
til omstilling/udskiftning af lås(e), efter at én eller flere nøgler til

2.7.1 virksomhedens bygninger

eller

105 Tyveri Side 14 af 44



2.7.2 tredjemands bygninger, som forsikringstager eller personer i dennes tjeneste har i
varetægt*, som led i virksomhedens beskæftigelse

er gået tabt i forbindelse med

l en dækningsberettiget skade under tyveridækningen

l et indbrudstyveri hos en person i virksomhedens tjeneste

l et tyveri fra en af virksomhedens biler.

Det er en betingelse for dækningen, at tabet af nøglen(erne) medfører risiko for misbrug.

Ved tyveri fra virksomhedens biler er det desuden en betingelse, at der kan konstateres
synlige tegn på voldeligt opbrud af bilen.

2.8 Skade på bygning efter indbrud
Dækningen omfatter udgifter, der kontraktligt påhviler forsikringstager som lejer af
bygning eller lokale, til istandsættelse af beskadigelser som følge af indbrud eller påviseligt
forsøg på indbrud.

Dækningen omfatter ikke skade på glasruder.

2.9 Opbrud af nøgleboks
Dækningen omfatter tyveri fra bygning eller lokale, hvor tyven har skaffet sig adgang med
nøgle fra opbrud af en nøgleboks.

Det er en betingelse for dækningen, at nøgleboksen er F&P registreret til det
sikringsniveau, der står i policen.

3 Hvordan beregner vi erstatningen?

3.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

3.2 Hvis enten kravene til sikringsniveau eller kravene om varebegrænsning ikke er overholdt,
erstattes 60 % af samtlige beløb, som inden fradrag af selvrisiko* ville komme til
udbetaling, hvis kravene var opfyldt.

Er hverken kravene til sikringsniveau eller varebegrænsning overholdt, erstattes kun 40 %
af samtlige beløb, som inden fradrag af selvrisiko ville komme til udbetaling, hvis kravene
var opfyldt.

3.3 Forretningscykler erstattes med en procentdel af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende
ny cykel. Erstatningen reduceres med 10 % for hvert påbegyndt år, cyklen er ældre end et
år. Cykler, der er ældre end otte år, erstattes dog altid med 30 % af prisen for en tilsvarende
ny.

4 Forsikringssum og underforsikring

4.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis
forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede genstande overstiger den
forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun
forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.

5 Varegrupper

Beløbene i varegrupperne indeksreguleres ikke.

Varegruppe 1-5 omfatter varer, der er beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration
og oplagring.

105 Tyveri Side 15 af 44



Gruppen Særligt løsøre omfatter tilstedeværelse af særligt løsøre i alle erhvervsvirksomheder,
institutioner og foreninger.

5.1 Varegruppe 1

l Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr.

l Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der indeholder 333
o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelsten, ægte perler, kulturperler (ind- og
uindfattede).

l Rav med stykpris over 1.000 kr.

l Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer indgår.

l Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi over 3.000 kr.

5.2 Varegruppe 2

l Tobaksvarer, nikotinholdige produkter, tyggetobak og E-cigaretter inklusive tilbehør.

5.3 Varegruppe 3

l Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi op til 1.000 kr.

l It-udstyr, herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk
udstyr, der indgår i computersystemer, spillekonsoller og tablets.

l Rav med stykpris op til 1.000 kr.

l El-, luft- og motordrevet værktøj.

l Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi mellem 1.000 og 3.000 kr.

l Foto- og filmudstyr inkl. AV-udstyr.

l Læder- og skindbeklædning.

l Mobiltelefoner og elektronisk tilbehør til disse.

l Parfumerivarer.

l Pelse og pelsværk.

l Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr.

l Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi over 6.000 kr.

l Tasker og punge med en stykværdi over 1.500 kr.

l TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks.
forstærkere, receivere og højttalere.

l Vin og spiritus med en stykværdi over 1.000 kr.

l Våben, ammunition og sprængstoffer.

l Droner.

5.4 Varegruppe 4

l Beklædning (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3).
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l Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi over 500 kr.

l Cd'er, dvd'er, elektroniske spil og software.

l Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske).

l Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr (højttalere hører til varegruppe 3).

l Møbler og lamper med en stykværdi over 5.000 kr.

l Spiritus med en stykværdi op til 1.000 kr.

l Sportsudstyr.

l Vin med en stykværdi mellem 300 kr. og 1.000 kr.

5.5 Varegruppe 5

l Automobiler, der ikke er indregistrerede, og autoreservedele samt udstyr (tv-, radio- og
navigationsudstyr hører til varegruppe 3).

l Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede, samt reservedele og
udstyr til disse (kommunikations- og navigationsudstyr samt beklædning hører til
varegruppe 3).

l Barnevogne og klapvogne.

l Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi op til 500 kr.

l Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi op til 1.000 kr.

l Antikviteter.

l Hårde hvidevarer.

l Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.

l Fodtøj.

l Møbler og lamper med en stykværdi op til 5.000 kr.

l Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).

l Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi mellem 500 kr. og 6.000 kr.

l Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.

5.6 Særligt løsøre inklusive eget udstyr (Virksomhedens elektroniske udstyr)

l Droner.

l Eget udstyr i form af elektronisk udstyr inklusive tilhørende programmel til internt
brug i virksomheden.

l Foto- og filmudstyr.

l It- og AV-udstyr, inkl. pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk
udstyr, der indgår i et computersystem.

l Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.

l Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks.
forstærkere, receivere og højttalere.
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For dækningen Simpelt tyveri gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10,
fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Simpelt tyveri går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne,
hvis betingelserne for Simpelt tyveri udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de
forsikringssteder, der står i policen.

Bortset fra:

1.2 Varer, der er beregnet til videresalg, udlejning, reparation og demonstration.

1.3 Kontanter, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og dokumenter.

1.4 Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo
rent guld eller mere, samt diamanter, ædelstene, ægte perler og kulturperler (ind- og
uindfattede) samt smykke- og juvelerarbejder, hvor de nævnte materialer indgår.

1.5 Håndværktøj, herunder El- og motordrevet håndværktøj.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.1 Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

3.1 Tyveri, der er begået af personer, der er i tjeneste for virksomheden.

3.2 Tyveri fra biler.

3.3 Tyveri, der er begået af lejere af lokaler tilhørende forsikringstager.

3.4 Tyveri af selvkørende arbejdsmaskiner* og tilbehør til disse, der ikke er aflåst og sikret i
den udstrækning det er muligt og sædvanligt for sådanne maskiner og deres tilbehør.

3.5 Tyveri af andre/øvrige genstande, der befinder sig i bygning, lokale, container, skur eller
skurvogn, når forsikringstager eller personer, der er i tjeneste for virksomheden ikke er på
forsikringsstedet.

3.6 Tyveri af andre/øvrige genstande, der befinder sig uden for bygning, når forsikringstager
eller personer, der er i tjeneste for virksomheden ikke er på forsikringsstedet, med mindre

3.6.1 genstandene befinder sig i et område, der er indhegnet med et hegn, der er mindst
180 cm højt, og hvor åbninger i hegnet er aflåst i overensstemmelse med
Forsikring og Pensions vejledning om sikringsniveau 10

eller

3.6.2 genstandene er forsvarligt fastgjort med en wire, der er låst med en
F&P-registreret låseenhed 1 (Grøn klasse).
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4 Hvordan beregner vi erstatningen?

4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5 Forsikringssum og underforsikring

5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen ud for dækningen tyveri, pr.
skadesbegivenhed. Hvis forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede
genstande overstiger den forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og
skaden erstattes kun forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.
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For dækningen Hærværk gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne
under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Hærværk går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis
betingelserne for Hærværk udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de
forsikringssteder, der står i policen.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.1 Hærværk*.

2.2 Graffiti og anden bemaling af de forsikrede genstande.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

3.1 Hærværk, der er begået af personer, der er i tjeneste for virksomheden.

3.4 Hærværk på selvkørende arbejdsmaskiner* og tilbehør til disse, der ikke er aflåst og sikret i
den udstrækning det er muligt og sædvanligt for sådanne maskiner og deres tilbehør.

3.5 Hærværk på andre/øvrige genstande, der befinder sig i bygning, lokale, container, skur
eller skurvogn, når forsikringstager eller personer, der er i tjeneste for virksomheden ikke
er på forsikringsstedet.

3.6 Hærværk på andre/øvrige genstande, der befinder sig uden for bygning, når
forsikringstager eller personer, der er i tjeneste for virksomheden ikke er på
forsikringsstedet, med mindre

3.6.1 genstandene befinder sig i et område, der er indhegnet med et hegn, der er mindst
180 cm højt, og hvor åbninger i hegnet er aflåst i overensstemmelse med
Forsikring og Pensions vejledning om sikringsniveau 10

eller

3.6.2 genstandene er forsvarligt fastgjort med en wire, der er låst med en
F&P-registreret låseenhed 1 (Grøn klasse).

4 Hvordan beregner vi erstatningen?

4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

4.2 Afrensning af graffiti erstattes med de udgifter, der medgår til afrensningen.
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5 Forsikringssum og underforsikring

5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen ud for dækningen tyveri, pr.
skadesbegivenhed. Hvis forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede
genstande overstiger den forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og
skaden erstattes kun forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.
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For dækningen Løsøre uden for forsikringsstedet gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10,
fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Løsøre uden for forsikringsstedet går forud for de generelle bestemmelser og
fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Løsøre uden for forsikringsstedet udtrykkeligt
fraviger.

1 Hvilket genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig inden for det
geografiske område, der står i policen og uden for det/de forsikringssteder, der står i
policen.

Bortset fra:

1.1.1 Kontanter, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og dokumenter.

1.1.2 Genstande, der befinder sig på byggepladser, hvorved forstås forsikringstagerens
arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør- installations-, monterings- eller
håndværksmæssigt arbejde uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen.

1.2 Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved skader, der er omfattet af
følgende dækninger, i det omfang disse dækninger er tegnet:

1.2.1 Brand, se afsnit 100.

1.2.2 Tyveri, se afsnit 105.

1.2.2.1 Bygninger eller lokaler skal være sikret til det sikringsniveau, der er
krævet når der er varer til videresalg, udlejning, reparation,
demonstration, oplagring* og særligt løsøre tilstede. Det krævede
sikringsniveau fremgår af skemaet (Tyverisikringsniveauer og
varegrupper), se afsnit 810.

1.2.3 Simpelt tyveri, se afsnit 107.

1.2.4 Hærværk, se afsnit 108.

1.2.5 Vand, se afsnit 150.
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For dækningen Vand gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne
under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Vand går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis
betingelserne for Vand udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de
forsikringssteder, der står i policen. Det er en betingelse, at genstandene befinder sig i en
bygning.

Åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie
eller lignende betragtes ikke som bygninger.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.1 Tilfældig udstrømning* af vand fra bygningens røranlæg og dertil knyttede faste
installationer, herunder luftkonditionering samt akvarier.

2.2 Tilfældig udstrømning af olie og kølevæske fra olietank, oliefyr, køleskab, køle- og
fryseanlæg.

2.3 Voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer
forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger.

2.3.1 Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at der minimum
falder 40 mm nedbør inden for 24 timer. Nedbør der falder med intensitet på
minimum 15 mm inden for 30 minutter, betragtes også som voldsomt skybrud.

2.3.2 Ved voldsomt tøbrud forstås smeltevand som er fremkommet ved en kraftig
stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 8 plusgrader, inden for
maksimalt 24 timer.

2.4 Voldsomt tøbrud og samtidig nedbør, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor
oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger.

2.4.1 Ved voldsomt tøbrud og samtidig nedbør forstås en kombination af smelte- og
regnvand, som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra
minusgrader til minimum 6 plusgrader, og samtidig minimum 10 mm regn inden
for maksimalt 24 timer.

2.5 Storm*, skypumpe og snetryk*, der beskadiger de bygninger, som de forsikrede genstande
befinder sig i. Det er en forudsætning, at skaden på bygningen er eller ville være dækket af
en sædvanlig bygningsforsikring.

2.6 Nedbør, når skaden er en umiddelbar følge af en storm-*, skypumpe- eller snetrykskade på
de bygninger, som de forsikrede genstande befinder sig i. Det er en forudsætning, at skaden
på bygningen er eller ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

3.1 Skade i kælder på
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3.1.1 varer, der er beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og
oplagring*

3.1.2 servere og serverinstallationer, herunder software/data*

3.1.3 arkiv opbevaringer, herunder papirmateriale, hængemapper og indhold,
originaltegninger og modeller samt skabeloner mv.

når genstandene ikke er anbragt på et fast ikke-vandsugende underlag mindst 30 cm, over
gulvniveau.

3.2 Skade som følge af opstigning af vand fra afløbsledninger, medmindre årsagen er voldsomt
sky- eller tøbrud.

3.3 Skade som følge af nedbør og smeltevand, der trænger gennem tage eller ydervægge.

3.4 Skade forårsaget af vand fra tagrender og nedløbsrør, medmindre årsagen er voldsomt sky-
eller tøbrud.

3.5 Skade som følge af frostsprængning* i lokaler, som sikrede selv disponerer over,
medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning.

3.6 Skade, der er opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg, køle- og fryseanlæg
samt svømmebassiner.

3.7 Skade ved udstrømning af kølevæske på varer i køle- og fryserum.

3.8 Tab af olie og kølervæske.

3.9 Skade forårsaget af storm, skypumpe eller snetryk, der skyldes manglende
vedligeholdelse*.

3.10 Skade, der kan henføres til igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning samt
reparation) på tag og ydermure, der varer mere end en uge, samt øvrige arbejder, der varer
mere end tre uger.

4 Hvordan beregner vi erstatningen?

4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5 Forsikringssum og underforsikring

5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis
forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede genstande overstiger den
forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun
forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.
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For dækningen Driftstab gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne
under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Driftstab går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis
betingelserne for Driftstab udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke tab er dækket?

Dækningen omfatter driftstab* i den dækningsperiode, der står i policen, når:

1.1 Genstande, der er omfattet af denne forsikring, rammes af en skade, der er dækket af
forsikringen.

1.2 De bygninger, hvori de forsikrede genstande befinder sig, rammes af en skade, og:

1.2.1 Hvis forsikringstager ejer bygningerne:

Skaden er omfattet af den tegnende bygningsforsikring. Hvis bygningerne er
forsikret i et andet selskab, skal forsikringstager dokumentere, at skaden er
omfattet af bygningsforsikringen.

1.2.2 Hvis forsikringstager lejer bygningerne:

Skaden er eller ville være omfattet af en brand-, el-skade-, bygningskasko-, insekt-
og svampe- eller udvidet rørskadedækning efter Alm. Brands til enhver tid
gældende betingelser for bygningsforsikring. Dette gælder, selv om ejer af
bygningen ikke har tegnet bygningsforsikring.

1.3 Virksomhedens genoptagelse forsinkes som følge af, at der på bygningsforsikringen er ydet
erstatning for lovliggørelse eller restværdi på de bygninger, hvori de forsikrede genstande
befinder sig.

1.4 Virksomhedens genoptagelse forsinkes på grund af krav fra de offentlige myndigheder efter
en dækningsberettiget skade*.

2 Dækningsperiode

Dækningsperioden er den periode, der står i policen, i hvilken der erstattes driftstab som følge af en
forsikringsbegivenhed.

2.1 Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en dækningsberettiget skade
indtræffer.

Tab, der stammer fra de første otte timers standsning, erstattes kun, hvis virkningen
strækker sig ud over 30 dage, efter at skaden er konstateret.

2.2 Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen anførte
antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

2.3 Hvis dækningsperioden er 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren vælge at
udskyde starttidspunktet for dækningsperioden i op til seks måneder, efter skaden er
konstateret.

2.3.1 Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden en måned,
efter skaden er konstateret, meddele Alm. Brand, hvornår dækningsperioden skal
begynde.

Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke ændres yderligere.
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3 Hvilke tab dækkes ikke?

Dækningen omfatter ikke forøgelse af driftstab som følge af

3.1 strejke, lockout, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande

3.2 forsinkelse af virksomhedens genoptagelse på grund af kapitalmangel, forbedringer eller
udvidelser

3.3 manglende back-up* af software/data*

3.4 offentlige påbud ud over de i punkt 1.4 nævnte.

Dækningen omfatter ikke indirekte tab, der ikke kan betragtes som driftstab, herunder

3.5 moms og afgifter samt finansiering heraf

3.6 renter, kontraktbøder/konventionalbøder

3.7 tab af goodwill

3.8 tab, der følger af, at oplysninger om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb mistes.

4 Hvordan beregner vi erstatningen?

4.1 Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.

4.2 Erstatningen udgør den forskel, skaden har forårsaget i dækningsperioden, mellem

4.2.1 den forventede omsætning af varer og tjenesteydelser - dog med fradrag af
forventet forbrug af

4.2.1.1 indkøbte handelsvarer til videresalg

4.2.1.2 råvarer og halvfabrikata

og

4.2.2 den konstaterede omsætning af varer og tjenesteydelser - dog med fradrag af
konstateret forbrug af

4.2.2.1 indkøbte handelsvarer til videresalg

4.2.2.2 råvarer og halvfabrikata.

Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusiv merværdiafgift, ydede rabatter,
bonus og anden salgsreduktion.

4.3 Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det lager af varer af egen
produktion, der er opbygget i dækningsperioden, og som ligger ud over den
lageropbygning, som punkt 5.2 berettiger til.

4.4 Erstatningen reduceres med sparede omkostninger - herunder lønomkostninger - som
forsikringstageren kan frigøres for.

4.5 Alm. Brand erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i
forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med ind til 5 % af
forsikringssummen.
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5 Begrænsning af driftstab

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

5.2 Inden for dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager i det
omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette.

6 Ophør af virksomhed

6.1 Hvis virksomheden ikke genoptages efter en skade, udregnes erstatningsbeløbet for det
tidsrum, der normalt ville gå, før virksomheden kunne være i drift, dog maksimalt
dækningsperioden.

6.2 Af det erstatningsbeløb, der er udregnet, betales kun den del, der svarer til uundgåelige
faste omkostninger, som beviseligt er afholdt. Det gælder ikke, hvis virksomhedens ophør
skyldes forhold, som forsikringstageren ikke er herre over.

7 Forsikrede meromkostninger

Dækningen omfatter nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger*, som
virksomheden må afholde for at opretholde virksomhedens drift i den dækningsperiode, der står i
policen, når:

7.1 Genstande omfattet af denne forsikring rammes af en skade, der er dækket af forsikringen.

7.2 De bygninger, hvori de forsikrede genstande befinder sig, rammes af en skade, og:

7.2.1 Hvis forsikringstager ejer bygningerne:

Skaden er omfattet af den tegnende bygningsforsikring. Hvis bygningerne er
forsikret i et andet selskab, skal forsikringstager dokumentere, at skaden er
omfattet af bygningsforsikringen

7.2.2 Hvis forsikringstager lejer bygningerne:

Skaden er eller ville være omfattet af en brand-, el-skade-, bygningskasko-, insekt-
og svampe- eller udvidet rørskadedækning efter Alm. Brands til enhver tid
gældende betingelser for bygningsforsikring. Dette gælder, selv om ejer af
bygningen ikke har tegnet en bygningsforsikring.

7.3 Virksomhedens genoptagelse forsinkes som følge af, at der på bygningsforsikringen er ydet
erstatning for lovliggørelse eller restværdi på de bygninger, hvori de forsikrede genstande
befinder sig.

7.4 Virksomhedens genoptagelse forsinkes på grund af krav fra de offentlige myndigheder efter
en skade, der er dækningsberettiget.

Afholdelse af meromkostninger skal ske efter aftale med Alm. Brand.

8 Meromkostninger som ikke erstattes

8.1 Som meromkostninger medregnes ikke

8.1.1 omkostninger til oprydning, redning og bevaring

8.1.2 omkostninger til genfremstilling.
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8.2 Der ydes ikke erstatning for meromkostninger, der skyldes

8.2.1 strejke, lockout, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande

8.2.2 forsinkelse af virksomhedens genoptagelse på grund af kapitalmangel,
forbedringer eller udvidelser

8.2.3 manglende back-up* af software/data

8.2.4 offentlige påbud ud over de i punkt 7.4 nævnte.

9 Hvordan beregnes erstatningen for meromkostninger?

9.1 Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt, dog
senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.

9.2 Erstatningen udgør de meromkostninger, der er aftalt med Alm. Brand.

9.3 Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af
faktisk afholdte meromkostninger.

9.4 Meromkostninger, der har værdi ud over dækningsperioden, erstattes kun
forholdsmæssigt.

9.5 Alm. Brand dækker ikke meromkostninger, der afholdes senere end den dækningsperiode,
der er anført i policen.

10 Forsikringssum og underforsikring

10.1 Den samlede erstatning for driftstab og meromkostninger dækkes op til den
forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste
grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.

10.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.
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For dækningen El-skade gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne
under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for El-skade går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis
betingelserne for El-skade udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

1.1 Elektriske og elektroniske apparater, komponenter og ledninger, som er omfattet af policen
og af afsnit 20, punkt 6, herunder:

1.1.1 Mobile- og stationære maskiner* og øvrigt driftsudstyr.

1.1.2 Mobilt- og stationært elektronisk udstyr*, samt mobilt- og stationært måle- og
kalibreringsudstyr*.

Bortset fra:

1.2 Genstande - der tilhører tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv
befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke bærer
risikoen for.

1.3 Sø- og luftfartøjer, se afsnit 20, punkt 6.7.

1.4 El-og motordrevet håndværktøj.

2 Hvor gælder dækningen?

2.1 Stationære maskiner og stationært udstyr er dækket når de/det befinder sig på det/de
forsikringssteder, der står i policen.

2.2 Mobile maskiner og mobilt udstyr er dækket, når de/det befinder sig i det geografiske
område, der står i policen.

3 Hvilke skader er omfattet?

Direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

3.1 Kortslutning.

3.2 Overspænding og induktion.

4 Hvilke skader er ikke omfattet?

Dækningen omfatter ikke:

4.1 Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen.

4.2 Skade som følge af montering, demontering, vedligeholdelse eller reparation af de
forsikrede genstande eller af installationer, der er forbundet hermed.

4.3 Skade som følge af overbelastning.

4.4 Skade som følge af, at producentens instruktioner til anvendelse eller drift er tilsidesat.
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4.5 Skade som følge af alder, brug, tæring, korrosion, gradvis forringelse, manglende eller
mangelfuld vedligeholdelse.

4.6 Skade som følge af mekanisk ødelæggelse*.

5 Hvordan beregner vi erstatningen?

5.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5.2 Udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af dækningen.

6 Forsikringssum og underforsikring

6.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed.
Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt
skadesbegivenhed.

6.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.
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For dækningen Pludselig ydre maskinskade gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10,
fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Pludselig ydre maskinskade går forud for de generelle bestemmelser og
fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Pludselig ydre maskinskade udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter i det omfang det fremgår af policen:

1.1 Mobile- og stationære maskiner* og øvrigt driftsudstyr, som er omfattet af afsnit 20,
punkt6, herunder:

1.1.1 Maskiner, produktionsudstyr, apparater og instrumenter inklusive disses
styringsanlæg og installationer samt andet maskintilbehør f.eks. knive og
værktøjer.

1.1.2 Originalmodeller og -tegninger, skabeloner og lignende.

1.1.3 El- og motordrevet håndværktøj, redskaber og måleudstyr.

1.1.4 Anlæg til at sikre virksomheden mod f.eks. brand-, vand- og tyveriskade.

1.1.5 Køretøjer, se afsnit 20, punkt 6.6.

1.2 Mobilt- og stationært elektronisk udstyr*, samt mobilt- og stationært måle- og
kalibreringsudstyr*, som er omfattet af afsnit 20, punkt 6.

Bortset fra:

1.3 Genstande - der tilhører tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv
befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke bærer
risikoen for.

1.4 Sø- og luftfartøjer, se afsnit 20, punkt 6.7.

1.5 Genstande, der er anbragt på søfartøjer.

1.6 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage og inventar.

1.7 Genstande monteret udvendigt på bygning.

1.8 Gasmotorer, gasturbiner, kedler og andre energianlæg.

2 Hvor gælder dækningen?

2.1 Stationære maskiner og stationært udstyr er dækket når de/det befinder sig på det/de
forsikringssteder, der står i policen.

2.2 Mobile maskiner og mobilt udstyr er dækket, når de/det befinder sig i det geografiske
område, der står i policen.

3 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter:

3.1 Direkte skade på det forsikrede, der sker som følge af en uforudset udefrakommende årsag,
hvis virkning er pludselig.
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Bortset fra:

3.2 Skader, der er eller ville være omfattet af eller undtaget på følgende dækninger, uanset om
dækningen er tegnet.

3.2.1 Brand, se afsnit 100.

3.2.2 Tyveri, se afsnit 105.

3.2.3 Simpelt tyveri, se afnit 107.

3.2.4 Hærværk, se afsnit 108.

3.2.5 Vand, se afsnit 150.

3.2.6 El-skade, se afsnit 300.

4 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

4.1 Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen.

4.2 Skade som følge af montering, demontering, vedligeholdelse eller reparation af de
forsikrede genstande.

4.3 Skade som følge af overbelastning.

4.4 Skade som følge af alder, brug, tæring, korrosion, gradvis forringelse, manglende eller
mangelfuld vedligeholdelse.

4.5 Skade, der er sket ved almindelig brug (herunder rengøring og reparation), f.eks. ridser,
skrammer, tilsmudsning og stænk.

4.6 Skade, der er begrænset til bælter, bånd, dæk, batterier og andre genstande, som fra tid til
anden kræver regelmæssig udskiftning.

5 Hvordan beregner vi erstatningen?

5.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5.2 Udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af dækningen.

6 Forsikringssum og underforsikring

6.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis
forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, for de forsikrede genstande overstiger den
forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun
forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12.

6.1.1 For maskiner og øvrigt driftsudstyr, der er oplistet i maskinlisten Pludselig ydre
maskinskade i policen, gælder den forsikringssum, der står i maskinlisten ud for
genstanden.
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For dækningen Tyveri af mobilt elektronisk udstyr fra bil gælder de generelle bestemmelser under
afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Tyveri af mobilt elektronisk udstyr fra bil går forud for de generelle bestemmelser
og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Tyveri af mobilt elektronisk udstyr fra bil
udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

1.1 Mobilt elektronisk udstyr*, som er omfattet af afsnit 20, punkt 6.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter:

2.1 Dækningen omfatter tyveri fra egne biler, med maksimalt kr. 50.000 (indeksreguleres
ikke) pr. skadebegivenhed.

Det er en forudsætning for dækning, at der er synlige tegn på voldeligt opbrud af bil.

Ved egne biler forstås i denne sammenhæng de biler, som bruges erhvervsmæssigt til
transport af sikrede eller dennes ansatte. Ved biler forstås personbiler, varebiler og
lastbiler.

3 Hvordan beregner vi erstatningen?

3.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

4 Forsikringssum og underforsikring

4.1 Skader dækkes med op til 50.000 kr. (indeksreguleres ikke) pr. skadesbegivenhed.
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For dækningen Indre maskinskade gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10,
fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Indre maskinskade går forud for de generelle bestemmelser og
fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Indre maskinskade udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

1.1 Mobile- og stationære maskiner* og øvrigt driftsudstyr, der står i maskinlisten i policen.

1.2 Mobilt- og stationært elektronisk udstyr*, samt mobilt- og stationært måle- og
kalibreringsudstyr*, som er omfattet af policen og af afsnit 20, punkt 6.

Bortset fra:

1.3 Maskiner og øvrigt driftsudstyr, der er ældre end 20 år.

1.4 Mobile maskiner (selvkørende eller bugserede), der er ældre end 10 år.

1.5 Genstande - der tilhører tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv
befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke bærer
risikoen for.

1.6 Sø- og luftfartøjer, se afsnit 20, punkt 6.7.

1.7 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage og inventar.

2 Hvor gælder dækningen?

2.1 Stationære maskiner og stationært udstyr er dækket når de/det befinder sig på det/de
forsikringssteder, der står i policen.

2.2 Mobile maskiner og mobilt udstyr er dækket, når de/det befinder sig i det geografiske
område, der står i policen.

3 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

3.1 Uforudsete hændelser.

Det er en betingelse for dækning, at de forsikrede genstande er prøvekørt samt
tilfredsstillende afleveret.

Bortset fra:

3.2 Skader, der er eller ville være omfattet af eller undtaget på følgende dækninger, uanset om
dækningen er tegnet:

3.2.1 Brand, se afsnit 100.

3.2.2 Vand, se afsnit 150.

3.2.3 El-skade, se afsnit 300.

3.2.4 Pludselig ydre maskinskade, se afsnit 410.
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4 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

4.1 Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen.

4.2 Skade som følge af montering, demontering, vedligeholdelse eller reparation af de
forsikrede genstande.

4.3 Skade som følge af overbelastning.

4.4 Skade som følge af, at producentens instruktioner til anvendelse eller drift er tilsidesat.

4.5 Skade som følge af alder, brug, tæring, korrosion, gradvis forringelse, forbrænding,
tilsodning, oxidering, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse.

4.6 Skade, der er sket ved almindelig brug (herunder rengøring og reparation), f.eks. ridser,
skrammer, tilsmudsning og stænk.

4.7 Skade ved tyveri, hærværk*, ran*, røveri* og andre formueforbrydelser*.

4.8 Skade som følge af vand-, syre-, og andre aggressive dampe, hvis virksomhedens art
normalt betinger tilstedeværelse af den slags dampe.

4.9 Skade som følge af, at genstanden er anbragt i et miljø, den ikke er konstrueret til.

4.10 Skade som følge af frost, når genstanden befinder sig i utilstrækkeligt opvarmede lokaler,
medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning.

4.11 Skade som følge af frost, når genstanden befinder sig uden for bygning, medmindre
årsagen er tilfældigt svigt i anlæg eller strømforsyning.

4.12 Skade på olie og kølemedier, medmindre det er en direkte følge af anden dækket skade på
denne dækning.

4.13 Skade som følge af manglende olie og/eller smøremiddel og kølevæske.

4.14 Skade, der kun rammer katalysatorer, pakninger, stempelringe, remme, kiler, forme,
matricer og andre dele af den type, der fra tid til anden kræver udskiftning.

4.15 Skade på bælter, bånd, dæk, batterier og andre genstande, som fra tid til anden kræver
regelmæssig udskiftning.

4.16 Reetablering af software/data*, hvor der ikke kan dokumenteres brugsret.

5 Hvordan beregner vi erstatningen?

5.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5.2 Udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af dækningen.

6 Forsikringssum og underforsikring

6.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis
forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, for de forsikrede genstande overstiger den
forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun
forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12.
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6.1.1 For maskiner og øvrigt driftsudstyr, der er oplistet i maskinlisten Indre
maskinskade i policen, gælder den forsikringssum, der står i maskinlisten ud for
genstanden.

420 Indre maskinskade Side 36 af 44





For dækningen Genstande på byggeplads gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10,
fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Genstande på byggeplads går forud for de generelle bestemmelser og
fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Genstande på byggeplads udtrykkeligt fraviger.

1 Hvad omfatter dækningen?

Dækningen omfatter:

1.1 Dækningen omfatter de genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig
på en byggeplads inden for det geografiske område, der står i policen.

Ved byggeplads forstås forsikringstagerens arbejdspladser, hvor der foretages
entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssigt arbejde.

1.2 Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved skader, der er omfattet af
følgende dækninger, i det omfang disse dækninger er tegnet:

1.2.1 Brand*, se afsnit 100.

1.2.2 Tyveri, se afsnit 105.

1.2.2.1 Bygninger eller lokaler skal være sikret til det sikringsniveau, der er
krævet når der er varer til videresalg, udlejning, reparation,
demonstration, oplagring og særligt løsøre tilstede. Det krævede
sikringsniveau fremgår af skemaet (Tyverisikringsniveauer og
varegrupper), se afsnit 810.

1.2.3 Simpelt tyveri, se afsnit 107.

1.2.4 Hærværk, se afsnit 108.

1.2.5 Vand, se afsnit 150.

1.2.6 El-skade, se afsnit 300.

1.2.7 Pludselig skade, se afsnit 350.

1.2.8 Pludselig ydre maskinskade, se afsnit 410.

1.2.9 Indre maskinskade, se afsnit 420.
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Sikringsniveau 10

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.

2) 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 EN12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.

Installationserklæring

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ 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.
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1 Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Varegruppe Sikringsniveau

Varer til videresalg, udlejning, reparation,
demonstration - samt ved opbevaring på lager

10 20 30 40 50/60

Varegruppe 1
l Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over

1.000 kr.
l Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt

metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere,
diamanter, ædelsten, ægte perler, kulturperler (ind- og
uindfattede).

l Rav med stykpris over 1.000 kr.
l Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer

indgår.
l Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi over

3.000 kr.

Kr.
0

Kr.
0

Kr.
33.600

Kr.
100.800

Kr.
201.500

Varegruppe 2
l Tobaksvarer, nikotinholdige produkter, tyggetobak og

E-cigaretter inklusive tilbehør.

Kr.
1.500

Kr.
16.800

Kr.
33.600

Kr.
100.800

*)

Varegruppe 3
l Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi op til

1.000 kr.
l It-udstyr, herunder pc'er, projektorer, fladskærme,

programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i
computersystemer, spillekonsoller og tablets.

l Rav med stykpris op til 1.000 kr.
l El-, luft- og motordrevet værktøj.

Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi mellem
1.000 og 3.000 kr.

l Foto- og filmudstyr inklusive AV-udstyr.
l Læder- og skindbeklædning.
l Mobiltelefoner og elektronisk tilbehør til disse.
l Parfumerivarer.
l Pelse og pelsværk.
l Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr.
l Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi over 6.000 kr.
l Tasker og punge med en stykværdi over 1.500 kr.
l TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk

udstyr, som f.eks. forstærkere, receivere og højttalere.
l Vin og spiritus med en stykværdi over 1.000 kr.
l Våben, ammunition og sprængstoffer.
l Droner.

Kr.
33.600

Kr.
100.800

Kr.
201.500

*) *)

Varegruppe 4
l Beklædning (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe

3).
l Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi

over 500 kr.
l Cd'er, dvd'er, elektroniske spil og software.
l Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske).
l Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr

(højttalere hører til varegruppe 3).
l Møbler og lamper med en stykværdi over 5.000 kr.
l Spiritus med en stykværdi op til 1.000 kr.
l Sportsudstyr.
l Vin med en stykværdi mellem 300 kr. og 1.000 kr.

Kr.
100.800

Kr.
201.500

*) *) *)
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Varegruppe Sikringsniveau

Varer til videresalg, udlejning, reparation,
demonstration - samt ved opbevaring på lager

10 20 30 40 50/60

Varegruppe 5
l Automobiler, der ikke er indregistrerede, og autoreservedele

samt udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til
varegruppe 3).

l Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede,
samt reservedele og udstyr til disse (kommunikations- og
navigationsudstyr samt beklædning hører til varegruppe 3).

l Barnevogne og klapvogne.
l Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi

op til 500 kr.
l Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi op til 1.000

kr.
l Antikviteter.
l Hårde hvidevarer.
l Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.
l Fodtøj.
l Møbler og lamper med en stykværdi op til 5.000 kr.

Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til
varegruppe 3).

l Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi mellem 500
kr. og 6.000 kr.

l Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.

Kr.
201.500

*) *) *) *)

Særligt løsøre inklusive eget udstyr Sikringsniveau

Tilstedeværelse af særligt løsøre i alle
erhvervsvirksomheder, institutioner og
foreninger

10 20 30 40 50/60

l Droner.
l Eget udstyr i form af elektronisk udstyr inklusive tilhørende

programmel til internt brug i virksomheden.
l Foto- og filmudstyr.
l It- og AV-udstyr, inkl. pc'er, projektorer, fladskærme,

programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et
computersystem.

l Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.
l Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr,

som f.eks. forstærkere, receivere og højttalere.

Kr.
219.300

Kr.
584.900

**) **) **)

*) Individuel sum, der svarer til den samlede værdi af varer i policen.

**) Individuel sum, der svarer til den samlede værdi for særligt løsøre i policen.

Sumgrænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2021 på baggrund af
Danmarks Statistiks lønindeks for august 2014, og indeksreguleres.
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Ordforklaring Erhvervsforsikring

Denne ordforklaring er ikke en del af betingelserne. I tilfælde af en skade er det altid betingelserne,
der gælder. Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som forekommer i
betingelserne.

Andre omstændigheder
Andre omstændigheder kan f.eks. være en før skaden bestående defekt ved genstanden.

Back-up
Er en kopi, på et elektronisk medie, af software/data. Kopien skal kunne genskabe den originale
software/data hvis disse ødelægges eller går tabt.

Besigtige/Besigtigelser
Besigtige betyder, at en person fra Alm. Brand kommer ud og ser på det forsikrede og/eller
beskadigede.

Brandskab
Brandskabe er konstruerede til at kunne modstå flammer og intens varme, mens det værdifulde
indhold efterlades uskadt. Brandskabe er lavet således at de kan sikre nogle af dine vigtige papirer,
data eller værdigenstande ved brand.

Bruger
Bruger er den eller de personer, som benytter de forsikrede genstande.

Data
Se Software/Data.

Dagsværdi
Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenhed sker med
rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Driftstab
Ved driftstab forstås forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser.

Dækningsberettiget skade
En skade er dækningsberettiget, når den er omfattet af betingelserne for den tegnede forsikring.

Eksplosion
Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk
varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer.

Elektronisk udstyr
Se mobilt- og stationært elektronisk udstyr.

Formueforbrydelse
Formueforbrydelse er beskrevet i straffeloven og er bl.a. tyveri, ulovligt omgang med hittegods,
underslæb, bedrageri mandatsvig, afpresning, og skyldnersvig.

Forretningscykler
Forretningscykler er cykler, der anvendes i virksomheden, f.eks. til transport af varer og værktøj,
transport af ejer eller dennes ansatte fra et sted til et andet. Alle cykler, herunder el-drevne, er
omfattet, blot de er beregnet på anvendelse i virksomhedens drift.

Forsikringssummer
Forsikringssum er et udtryk for det maksimale beløb, som I kan få udbetalt fra forsikringen, hvis I
har en skade.

Forsikringstager
Forsikringstager er den virksomhed/person, som forsikringen er oprettet til. Forsikringstager er
også den virksomhed/person, som har ret til at ændre og opsige forsikringen.
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Forsikringstiden
Forsikringstiden begynder på den dato, hvor forsikringen træder i kraft, og fortsætter uændret,
indtil den opsiges af en af parterne med et aftalt varsel.

Forsikringsår
Et forsikringsår starter den dato forsikringen har hovedforfald og slutter 12 måneder senere.
Hovedforfaldsdatoen står i policen. Hvis policen f.eks. har hovedforfald 1.februar, begynder
forsikringsåret 1. februar kl. 00.00 og slutter 31. januar kl. 24.00.

Frostsprængning
Frostsprængning er, når installationer sprænger pga. frost. Det kan ske, når væsken i
installationerne/anlægget fryser til is- og derfor udvider sig.

Hovedforfald
Hovedforfald er den dato, hvor et nyt forsikringsår begynder. Hovedforfaldsdatoen står i policen.

Hærværk
Hærværk er skader forvoldt med vilje, og med ondsindet hensigt.

I tjeneste for
Personer der udfører arbejde som led i et ansættelses- eller aftaleforhold.

Ildsvåde
Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at sprede sig ved egen kraft.

Indbogenstande
Private ejendele. Det kan være f.eks. tøj, møbler, elektronik og andet normalt privat udstyr.

Indeksregulering
Indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer pris, sum eller selvrisiko efter et af
Danmarks Statistiks indeks. I betingelserne står det, hvilket indeks der gælder for forsikringen.

Indregistreret
Køretøjer, som i hht. Registeringsbekendtgørelsen, skal registreres i Køretøjsregisteret og have
nummerplader på, er indregistrerede.

Interesse
En interesse kan være en genstand eller en ydelse, afhængigt af den konkrete situation og den
dækning en skade er omfattet af.

Manglende/mangelfuld vedligeholdelse
Maskiner og inventar skal med visse mellemrum serviceres, renses, smøres, males. Rustne, tærede,
slidte og defekte dele skal udskiftes m.m.
Hvis en skade hovedsagelig skyldes forsømmelse af sådanne handlinger, kan Alm. Brand afslå at
betale erstatning med henvisning til manglende vedligeholdelse.

Maskiner og øvrigt driftsudstyr
Se mobile- og stationære maskiner og øvrigt driftsudstyr.

Mekanisk ødelæggelse
Er en fysisk påvirkning, der har en ødelæggende effekt, som for eksempel et slag eller to genstande
der slides mod hinanden.

Meromkostninger
Med meromkosterninger menes nødvendige, rimelige og dokumenterede omkostninger, som
virksomheden må afholde for at opretholde virksomhedens drift som følge af skaden.

Mobile- og stationære maskiner og øvrigt driftsudstyr
Om maskiner og øvrigt driftsudstyr betragtes som mobilt eller stationært afhænger af hvordan det
er konstrueret og organiseret.
Mobile maskiner og øvrigt driftsudstyr er genstande, som er konstrueret og organiseret med henblik
på flytning fra sted til sted, uanset om udstyret rent faktisk flyttes.
Stationære maskiner og øvrigt driftsudstyr er genstande, som er konstrueret og organiseret til at
forblive samme sted, uanset om det rent faktisk flyttes.
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Mobilt- og stationært elektronisk udstyr
Mobilt- og stationært elektronisk udstyr:
l Foto- og filmudstyr.
l It-udstyr herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der

indgår i et computersystem.
l Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.
l Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere,

receivere, mp3-, dvd-og cd-udstyr samt paraboler.

Om ovenstående udstyr betragtes som mobilt eller stationært afhænger af hvordan udstyret er
konstrueret og organiseret. Mobilt elektronisk udstyr er udstyr, som er konstrueret og organiseret
med henblik på flytning fra sted til sted, uanset om udstyret rent faktisk flyttes. Stationært
elektronisk udstyr er udstyr som konstrueret og organiseret til at forblive samme sted, uanset om
udstyret rent faktisk forbliver stationært.

Mobilt- og stationært måle- og kalibreringsudstyr
Om udstyret betragtes som mobilt eller stationært afhænger af hvordan udstyret er konstrueret og
organiseret. Mobilt måle- og kalibreringsudstyr er udstyr, som er konstrueret og organiseret med
henblik på flytning fra sted til sted, uanset om udstyret rent faktisk flyttes. Stationært måle- og
kalibreringsudstyr er udstyr som konstrueret og organiseret til at forblive samme sted, uanset om
udstyret rent faktisk forbliver stationært.

Motorkøretøj
er i denne sammenhæng et befordringsmiddel (der er drevet ved egen kraft). En traktor betragtes
som en arbejdsmaskine og ikke et befordringsmiddel.

Måle- og kalibreringsudstyr
Se mobilt- og stationært måle- og kalibreringsudstyr.

Nedsat anvendelighed
En genstands anvendelighed kan være nedsat på grund af utidssvarende konstruktion, teknologisk
forældelse, mindre ydeevne/kapacitet i forhold til nyere modeller og lignende.

Nyværdi
Genanskaffelsesprisen for tilsvarende genstande umiddelbart før skaden uden fradrag for alder og
brug, men med rimelig fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder.

Oplagring
Varer til videresalg, der er oplagret på forsikringsstedet.

Pengerepræsentativer
Pengerepræsentativer omfatter værdipapirer og lignende, som kan omsættes til reelle kontanter.
F.eks. gavekort, bus- og togkort uden billeddokumentation og billetter i almindelighed.

Pludselig tilsodning
Tilsodningen skal være øjeblikkelig, hvilket betyder, at årsagen til tilsodningen skal være sket på et
tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Ran
Er tyveri, der begås åbenlyst, uden anvendelse af vold, og som bemærkes i gerningsøjeblikket. Det
er en forudsætning for forsikringens dækning, at der øjeblikkeligt gøres anskrig af den der
bemærker ranet.

Røveri
Er tyveri sket ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.

Selvkørende arbejdsmaskiner
Er mobile maskiner med hjul, bælter eller tromler med et integreret arrangement, der kan udføre en
arbejdsopgave. Maskinerne kan køre ved egen kraft eller trækkes efter en anden maskine.
Eksempler på selvkørende arbejdsmaskiner: Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers)
scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler.
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Selvrisiko
Selvrisiko er det beløb, der bliver trukket fra i den erstatning der kommer til udbetaling.

Sikrede
Den sikrede er den virksomhed/person der er tegnet forsikring for. Den sikrede vil ofte være
identisk med forsikringstager.

Snetryk
Snetryk er, når sneen skrider eller bliver så tung, at konstruktionen ikke kan bære.

Software
Se Software/data.

Software/data
Software er ét eller flere programmer, der kan afvikles i et bestemt computersystem. Data er en
samling af information f.eks. tal, ord eller billeder, som kan lagres på elektroniske medier og i visse
tilfælde bearbejdes i et computerprogram (software).

Sprængning
Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for
beholderen fremkaldt af denne trykforskel.

Storm
I forsikringsmæssig sammenhæng, er der tale om storm ved vindhastigheder på mindst 17,2 meter
pr. sekund, svarende til vindstyrke 8 på Beauforts skala.

Tilvirket
Fremstillet.

Terrorisme
Herved forstås en handling, herunder vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller
flere personer, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål/begrundelse. For at
handlingen kan karakteriseres som terror, forudsættes det at handlingen er egnet til at påvirke en
regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele heraf.

Ubenyttet/forladt bygning
Ved ubenyttet og forladt bygning forstås, at bygningen ikke er benyttet i mere end 6 måneder.

Udstrømning
Er i denne sammenhæng udstrømning der har et omfang, der er mere end dryp eller udsivning.

Underforsikring
Hvis forsikringsværdien af det forsikrede umiddelbart før skadens indtræden, overstiger den
fastsatte forsikringssum er der tale om underforsikring, og en skade erstattes kun forholdsmæssigt
ved følgende udregning: Erstatning = Forsikringssum / Forsikringsværdi * Skade
Eksempel:
Forsikringssum 1.000.000 kr.
Forsikringsværdien 2.000.000 kr.
Skade 200.000 kr.

Erstatning : = 100.000 kr.1.000.000 kr. * 200.000 kr.
2.000.000 kr.

Varetægt
En ting er i din varetægt, når du råder over den. F.eks. en ting du låner eller lejer, har til opbevaring,
eller har fået indleveret til reparation.

Voldeligt opbrud
Voldeligt opbrud er, når der er synlige tegn på, at uvedkommende har skaffet sig adgang til f.eks. en
låst bil eller bygning.
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