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Glas

38.1

Hvilke skader er dækket

38.1.1

Forsikringen dækker skade, der sker på
det eller de forsikringssteder, som er
nævnt i policen.

glas, eller på anden lignende måde
varigt er fastgjort til dette.
38.2.2

Forsikringen omfatter ikke:
-

38.1.2

Forsikringen dækker:
-

-

-

Brud på det forsikrede glas.
Tyveri af det forsikrede glas.
Omkostninger til dekoration, påmaling af bogstaver, genopsætning af
solfilm/-filtre samt alarm-strimler og tråde mv., der genudføres i forbindelse med brud på eller tyveri af det forsikrede glas.
Omkostninger til midlertidig tildækning af rudearealet efter en erstatningsberettiget skade.
Udgifter til montering af erstattet glas.

38.3

Erstatningsberegning

38.3.1

Vestjylland Forsikring betaler, hvad det
koster at udskifte det beskadigede med
tilsvarende nyt.
Kan tilsvarende genstande ikke skaffes,
kan Vestjylland Forsikring udbetale erstatning til sikrede svarende til, hvad det
koster at udskifte glas, som er i samme
standard, og som er gængs på skadetidspunktet.

38.3.2
38.1.3

Genstande, der ikke er monteret på
deres blivende plads.
Skilte.

Forsikringen dækker ikke:
-

Ridser og afspringning af splinter.
Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder.
Skade, som er dækket af en anden
forsikring.
Skade, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse.

38.2

Hvad er omfattet

38.2.1

Forsikringen omfatter:
-

-

-

Ud- og indvendige ruder, glasdøre og
andet bygningsglas, som hører til
virksomhedens lokaler.
Ruder af enhver art i udhængs- og
udstillingsskabe.
Glas, som hører til diske og montrer.
Indmurede spejle samt spejle, der
ved pålimning eller påskruning er
monteret permanent i virksomhedens
lokaler.
Rullespejle.
Dekoration, bogstaver, solfilm/ -filtre
samt alarmstrimler og -tråde mv., der
har forbindelse med tyverisikringsanlæg. Det er en forudsætning, at genstandene er pålimet det forsikrede
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Kan skaden repareres, betaler Vestjylland Forsikring, hvad det koster at reparere det skaderamte.
Erstatning til dækning af reparationsudgifter kan dog ikke overstige udgiften til
genanskaffelse, inkl. eventuelle monteringsudgifter.

38.3.3

Hvis nyværdien af de omfattede genstande inklusive monteringsomkostninger overstiger forsikringssummen, er der
tale om underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

38.3.4

I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 25% højere end den,
der fremgår af policen.
Dette gælder ikke de dækninger i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt er
anført en højeste forsikringsdækning.
Her erstattes skader indenfor de angivne summer.
Denne overdækning er betinget af, at
forsikringssummen var korrekt fastsat
indenfor de sidste 15 måneder før skaden, eller at forsikringssummen var korrekt den 1. januar i året, hvor skaden
indtrådte.

Ved korrekt forsikringssum forstås, at
forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien.
38.3.5

Forsikringen dækker driftstab/meromkostninger efter en dækningsberettiget skade, såfremt policen
omfatter dækning for driftstab/meromkostninger.
Erstatning beregnes efter reglerne i afsnit 14 om driftstab/meromkostninger.
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