Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring
1

Generelle betingelser

1.1

Betaling af præmie

Ved en flerårig forsikringsperiodes udløb
kan forsikringen dog kun fornys for en
tilsvarende flerårig periode, hvis Vestjylland Forsikring har givet meddelelse om
fornyelsen tidligst 3 og senest 1 måned
før opsigelsesfristens udløb. Hvis
Vestjylland Forsikring ikke giver denne
meddelelse, bliver forsikringen fornyet
for 1 år ad gangen, og rabatten for flerårig tegning bortfalder.

1.1.1 Første

præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier
skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen.
Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, f.eks. stempelafgift og
statsafgift samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger.

1.2.2 Både

opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale – på anden
måde.
Forsikringstageren betaler alle udgifter
ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Vestjylland Forsikring
har fået oplyst. Hvis betalingsadresse
ændres, skal Vestjylland Forsikring
straks have besked.

forsikringstageren og Vestjylland
Forsikring kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperiodens udløb.

1.1.2 Præmien

1.1.3 Betales

præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetaling til forsikringstageren på betalingsadressen.
Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af undladelse af
at betale præmie inden udløbet af den i
påmindelsen anførte tidsfrist.
En sådan påmindelse fremsendes tidligst 21 dage efter første påkrav.

1.1.4

Hvis der sendes en påmindelse, herunder meddelelse om eventuel udpantning, har Vestjylland Forsikring ret til at
opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter
og andre omkostninger. Vestjylland Forsikring har desuden ret til at beregne sig
gebyr for udskrivning af dokumenter og
øvrige serviceydelser svarende til
Vestjylland Forsikrings omkostninger
herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Vestjylland Forsikring berettiget
til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger.

1.2.3 Når

en skade er konstateret, kan både
forsikringstageren og Vestjylland Forsikring opsige forsikringen med 14 dages
varsel. Dette skal ske senest 1 måned
efter erstatningens betaling eller skadens afvisning.

1.3

1.3.1 Indeksregulering

sker i takt med udviklingen i ”lønindeks for den private sektor
beregnet af Danmarks Statistik”. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er
Vestjylland Forsikring berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik.
Forsikringssummer, selvrisici samt andre beløbsangivelser indeksreguleres,
medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen.
Præmien indeksreguleres en gang om
året på forsikringens første forfaldsdato i
kalenderåret. Beregningsgrundlaget er
år 2008.

1.4

1.4.1
1.2
1.2.1

Forsikringens varighed og opsigelse
Ved forsikringsperiodens udløb fortsætter forsikringen uændret i en tilsvarende
periode.
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Indeksregulering

Ændring af forsikringsbetingelser og
præmietarif
Vestjylland Forsikring kan med 1 måneds varsel til en forfaldsdato ændre betingelserne og/eller præmien for denne
forsikring, hvis Vestjylland Forsikrings
præmietarif eller forsikringsbetingelser
ændres for forsikringer af samme art.

Ændringer som følge af indeksreguleringer eller lovmæssige bestemmelser betragtes ikke som en ændring i præmie
og kan ske uden varsel.
forsikringstageren ikke godkender
ændringen, kan forsikringen opsiges
skriftligt til ændringsdatoen. Opsigelsesretten gælder ikke ændringer som følge
af indeksreguleringer eller lovmæssige
bestemmelser.

1.8
1.8.1

Er der tegnet forsikring mod samme
skade i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal
også anmeldes dertil.

1.8.2

Hvis andet forsikringsselskab undtager
eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikringen, gælder de
samme undtagelser og indskrænkninger
også denne forsikring. Dette medfører,
at Vestjylland Forsikring og andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig
erstatning.

1.4.2 Hvis

1.5

Risikoforandring

1.5.1 Vestjylland

Forsikring i andet selskab

Forsikring skal straks have

besked,
1.9
-

hvis den forsikrede virksomhed flytter,
hvis den forsikrede virksomhedsart
ændres,
hvis tagtypen ændres, (gælder kun,
hvis brandforsikring er tegnet),
hvis risikoen forøges i forhold til den
forsikringsaftale, der er indgået,
hvis det årlige antal af ansatte ændres (gælder kun hvis dækning 70
Erhvervs- og produktansvar er tegnet).

1.9.1 Hvis

tvister om forsikringsaftalen bringes
for retten, afgøres disse efter dansk ret
ved danske domstole.

1.10

dækker ikke skade, som
direkte eller indirekte følger af:
Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, herunder stormflod.
Jordskælv, tornadoer, vulkanudbrud
eller andre naturforstyrrelser.
Krig, krigslignende handlinger, terrorisme*, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.
Enhver nuklear, kemisk, biologisk terrorhandling det vil sige brug af kemiske og/eller biologiske substanser i
ikke fredeligt medfør.
Beslaglæggelse, nationalisering eller
revolution.
Atomkernereaktioner og radioaktivt
henfald, uanset om skaden sker i
krigstid eller i fredstid.

forsikringstageren ikke giver besked som nævnt under 1.5.1, kan det
medføre, at Vestjylland Forsikrings erstatningspligt nedsættes eller eventuelt
helt bortfalder.

1.6.1

1.6.2

1.7
1.7.1

Generelle undtagelser

1.10.1 Forsikringen

1.5.2 Hvis

1.6

Værneting og lovvalg

Ejerskifte og konkurs
Dækningen bortfalder ved ejerskifte.
Derfor skal ejerskiftet straks meddeles til
Vestjylland Forsikring.
Konkurs betragtes som ejerskifte.

Forsikringen dækker dog skade, som
skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Anvendelsen skal være
forskriftsmæssig og ikke stå i forbindelse
med reaktor- eller acceleratordrift.

Besigtigelse
For at kunne vurdere risikoforholdene
har Vestjylland Forsikring til enhver tid
ret til at besigtige den forsikrede virksomhed.

1.7.2 Hvis

Vestjylland Forsikring ved en besigtigelse konstaterer, at risikoen er forøget, kan Vestjylland Forsikring enten
fastsætte en frist til at bringe risikoforholdene i orden, forhøje præmien eller
opsige forsikringen uden varsel.
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1.10.2 Ovennævnte

undtagelser i 1.10.1 gælder ikke for Retshjælpsforsikringen.

1.11

I tilfælde af skade

1.11.1 Hvis

der sker en skade, eller der er
umiddelbar fare for, at en skade vil ske,

skal den forsikrede uden ophold og efter
bedste evne forsøge at begrænse skadens omfang. Hvis der er tale om en
dækningsberettiget skade, betaler
Vestjylland Forsikring rimelige omkostninger til at redde og/eller bevare det
forsikrede.

ringsbegivenhed.
2.2.2 Udover

den i policen angivne forsikringssum betales nødvendige udgifter til
at rydde op efter en forsikringsbegivenhed samt til at bortskaffe og destruere
forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende
fra virksomheden.

1.11.2 Enhver

skade skal hurtigst muligt anmeldes til Vestjylland Forsikring på telefon
96 94 96 94.

Dækningen er begrænset til 20 % af forsikringssummen pr. begivenhed, dog
minimum 1.079.530 kr., indeksreguleret
(2008), og maksimalt 3.238.568 kr., indeksreguleret (2008).

Tyveri, ran* og røveri* samt hærværksskader skal anmeldes til politiet straks
efter, skaden opdages.

Der dækkes ikke udgifter til oprydning,
oprensning, opgravning, deponering,
fjernelse, destruktion eller anden særlig
behandling af jord, vand eller luft i det
omgivende miljø, uanset om dette er
blevet nødvendigt på grund af en dækket skade.

1.11.3 Udbedring

af skader eller fjernelse af
beskadigede genstande må ikke ske, før
Vestjylland Forsikring har godkendt dette.

1.11.4

Hvis Vestjylland Forsikring forlanger det,
skal den sikrede aflevere en fortegnelse
over, hvilke genstande der er skaderamte, og hvilke der ikke er.

2.3

Erstatningsberegning

2.3.1 Erstatningen
1.11.5 Ved

2.3.2 Beskadigelse

Selvrisiko gælder pr. forsikringsbegivenhed og for løsøre pr. forsikringssted.
Hvis der er flere selvrisici ved samme
forsikringsbegivenhed, fratrækkes kun
den højeste selvrisiko.

2.3.3 Vestjylland

Har Vestjylland Forsikring udbetalt erstatning til en eventuel panthaver og
herunder udlagt selvrisikobeløbet, vil
Vestjylland Forsikring kræve dette godtgjort af forsikringstageren.
2

Fællesbetingelser for tingsforsikring

2.1

Hvem er sikret

2.1.1

2.2

skal så vidt muligt stille
sikrede i samme økonomiske situation
som umiddelbart før, skaden fandt sted.

erstatningsudbetaling gælder, at
selvrisikobeløb fratrækkes, efter at erstatningen er opgjort i henhold til policen
og forsikringsbetingelserne.

Forsikringstageren er sikret i sin egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede, medmindre andet fremgår af policen.
Redning, bevaring og oprydning

2.2.1 Udover

den i policen angivne forsikringssum betales rimelige udgifter til
redning og bevaring af de forsikrede
genstande i forbindelse med en forsik-
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af kosmetisk art, farveforskelle mellem erstattede og ikke skaderamte genstande, samt tab som følge af,
at ubeskadigede varer ikke kan afsættes
på normal vis, erstattes ikke.
Forsikring har ret til at yde
erstatning ved levering af en genstand
magen til den skaderamte eller ved at
sætte beskadigede genstande i samme
stand som før skaden.
Hvis genstanden ikke kan fremskaffes
eller kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, medregnes et beløb i skadeopgørelsen, der
svarer til den udgift, Vestjylland Forsikring ville have haft, hvis genstandene
havde kunnet skaffes på normal vis.
Hvis brugte reservedele kan fremskaffes, er Vestjylland Forsikring dog berettiget til at lægge priserne for sådanne
reservedele til grund.
Merudgifter til foreløbig reparation/installation og fremskaffelse af dokumentation dækkes ikke af forsikringen.

Nødvendige udgifter til transport erstattes kun efter normale takster.

-

2.3.4 Vestjylland

Forsikring har ret til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens forsikringsværdi før skaden.

2.3.5 Hvis

forsikringstageren efter aftale med
Vestjylland Forsikring træffer bindende
aftaler om at istandsætte eller genanskaffe det beskadigede inden 1 måned,
efter skaden er sket, dækker forsikringen eventuelle uundgåelige merudgifter,
der måtte opstå p.g.a. prisstigninger i
tidsrummet mellem skadedagen og leveringstidspunktet.

3

Fællesbetingelser for All Risks,
Brand, Tyveri og Vand

Der gøres ikke underforsikring * gældende for løsøre, der tilhører tredjemand, og som forsikringstageren ikke
bærer risikoen for.
3.2.2

Det fremgår af policen, hvilke dækninger
der er valgt.
3.1

Ved løsøre forstås:
-

Hvor dækker forsikringen
-

3.1.1 Forsikringen

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

3.1.2

-

befinder sig i bygninger på forsikringsstedet, hvis tagbeklædning er
anderledes end forudsat i policen.
befinder sig andre steder i Danmark
(ekskl. Grønland og Færøerne) end
på forsikringsstedet.

Tyveri fra arbejdspladser * (bygge- og
håndværksmæssige) udenfor forsikringsstedet er dog ikke dækket.
3.2
3.2.1

-

Forsikringen dækker tillige med indtil 15
% af forsikringssummen, dog mindst
62.161 kr. og højst 559.453 kr., indeksreguleret (2008), når løsøret
-

Hvad er omfattet
Med mindre andet er fremført i policen,
omfatter forsikringen følgende, såfremt
det anvendes i driften af den forsikrede
virksomhed:
-

Løsøre, der tilhører forsikringstageren.
Løsøre, der tilhører tredjemand, og
som forsikringstageren bærer risikoen for. Dette løsøre er kun dækket,
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hvis det ikke er dækket af en anden
forsikring.
Løsøre, der tilhører tredjemand, og
som forsikringstageren ikke bærer risikoen for. Dette løsøre er kun dækket, hvis det ikke er dækket af en anden forsikring. Det er endvidere kun
dækket i den udstrækning, forsikringssummen overstiger forsikringsværdien af forsikringstagerens eget
løsøre og løsøre, der tilhører tredjemand, som forsikringstageren bærer
risikoen for.

-

3.2.3

Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer,
emballage, inventar, installationer,
maskiner og øvrigt driftsudstyr, herunder værktøj og redskaber.
Originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende.
Rede penge, pengerepræsentativer,
værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som befinder sig på forsikringsstedet.
Bygningsmæssige indretninger, der
ikke er eller ville være omfattet af en
bygningsforsikring.

Endvidere omfatter forsikringen:
-

Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, software/data* samt igangværende skriftlige arbejder.
Dækning for software/data* forudsætter, at der udføres backup og test
af backup ved genetablering af data
mindst hver 5. arbejdsdag, og at
backup opbevares forsvarligt f.eks. i
brandskab eller i andre lokaler.
Dækning for software/data* der er
afhængig af programnøgle/dongle,
forudsætter at programnøglen/donglen opbevares brand- og tyverisikret. Såfremt dette ikke overholdes, vil der i tilfælde af skade, være dækning som om programnøgle/dongle haves.

3.4.4 Genstande,
-

3.3

Udgifter, afholdt til omstilling af låse
og genfremstilling af nøgler, hvis
nøgler til forsikringsstedets lokaler
går tabt som følge af indbrudstyveri,
ran* eller røveri*.

som forsikringstageren selv
har tilvirket til salg, medregnes med den
pris, som kan opnås ved salg på almindelige vilkår. Herfra trækkes regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling.

Hvad er ikke omfattet
3.4.5 Værdien

3.3.1

Forsikringen omfatter ikke:
-

-

3.4

Genstande, der er eller ville være
omfattet af en bygningsforsikring.
Ud- og indvendige ruder, glasdøre og
andet bygningsglas af enhver art.
Registreringspligtige motorkøretøjer,
knallerter, sø- og luftfartøjer samt tilhørende dele, medmindre den forsikrede virksomhed erhvervsmæssigt
fremstiller, reparerer eller forhandler
sådanne genstande.
Følgende genstande, når de enten er
beregnet til videresalg, udlejning,
indgår i en bearbejdningsproces eller
er under reparation, demonstration
eller opbevaring på lager: Guld, sølv,
platin, palladium samt anden legering
med ædelt metal, der indeholder 333
0/00 rent guld eller mere, diamanter,
ædelstene, perler, kulturperler,
smykke- og juvelerarbejder, som disse materialer indgår i, samt lommeog armbåndsure med en stykpris, der
overstiger 1.000 kr. (indeksreguleres
ikke).

af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med
senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel,
dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg. Herfra trækkes regelmæssig salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling.

3.4.6 Originalmodeller

og -tegninger, skabeloner, forme o.lign. medregnes med genfremstillingsværdien og erstattes kun,
hvis genfremstilling finder sted. Værdien
opgøres og erstattes til højst 15 % af
forsikringssummen, dog max. 559.453
kr., indeksreguleret (2008).

3.4.7 Kartoteker,

forretningsbøger, software/data* samt igangværende skriftlige
arbejder medregnes med genfremstillingsværdien og erstattes kun, hvis genfremstilling finder sted. Værdien opgøres
og erstattes til højst 15 % af forsikringssummen, dog max. 559.453 kr., indeksreguleret (2008).

Forsikringsværdi
3.4.8 Rede

3.4.1

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

3.4.2 Forsikringsværdien

penge, pengerepræsentativer,
værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som befinder sig på forsikringsstedet, medregnes og erstattes med disses
værdi på følgende måde:

opgøres på følgende

måde:
maskiner og øvrigt driftsudstyr,
som forsikringstageren ejer eller bærer
risikoen for, opgøres på grundlag af nyværdien*. Hertil lægges udgifter til fragt,
told, andre afgifter, indbaksning, opstilling, montage, fundamenter og indkøringsomkostninger. Forretningscykler,
entreprenørmaskiner og -materiel af enhver art samt motorkøretøjer, herunder
trucks, stablere og lignende medregnes
alene med deres dagsværdi*.

-

3.4.3 Inventar,
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-

-

Værdier, der bliver opbevaret i almindelig gemme, medregnes med op
til 6.216 kr., indeksreguleret (2008).
Værdier, der bliver opbevaret i aflåst
sikringsskab F&P klasse* blå, medregnes med op til 43.512 kr., indeksreguleret (2008).
Værdier, der bliver opbevaret i aflåst
sikringsskab, pengeskab eller -boks*
i F&P klasse* rød, eller klassificeret
værdiopbevaringsenhed* medregnes
med op til 74.593 kr., indeksreguleret
(2008).

3.4.9

Andre genstande opgøres og erstattes
på grundlag af dagsværdien*.

3.4.10 Omstilling

af låse og genfremstilling af
nøgler medregnes og erstattes med udgiften til omstillingen og fremstilling af
nye nøgler, dog højst med 31.080 kr.,
indeksreguleret (2008).

3.5

Erstatningsberegning

3.5.1 Skaden

skal opgøres efter bestemmelserne om
-

erstatningsberegning i afsnit 2.3 og
fastsættelsen af forsikringsværdien i
afsnit 3.4.

3.5.2 Beskadigede

genstande, der erstattes til
nyværdi*, skal sættes i stand eller genanskaffes som nye inden 1 år fra skadedagen, med mindre anden aftale er truffet med Vestjylland Forsikring. Hvis ikke
dette er sket, ydes der kun erstatning på
grundlag af dagsværdien*.
Forskellen mellem den del af erstatningen, der svarer til nyværdien*, og den
del, der svarer til dagsværdien*, bliver
først udbetalt, når de beskadigede genstande er sat i stand eller genanskaffet.

3.5.3 Hvis

forsikringsværdien overstiger forsikringssummen for hver enkelt dækning,
er der tale om underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. De
steder i forsikringsbetingelserne, hvor
der er anført en højeste forsikringsdækning, erstattes skader indenfor de angivne summer dog fuldt ud.

3.5.4 Hvis

en dækning er opdelt i risiko-/ sikringsområder med hver sin forsikringssum, behandles hvert risiko-/ sikringsområde som en selvstændig forsikring.
Hvis der sker en skade, kan der dog
overføres eventuel overskydende forsikringssum fra et højere tariferet risiko-/
sikringsområde til et lavere tariferet risiko-/ sikringsområde.

3.5.5 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.
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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.

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring
11

Brand

-

Forsikringen dækker direkte skade på
det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder:
11.3
11.1

Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft.
Ved lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, der opstår i sammenhæng
med lynnedslag, forstås, at lynet påviseligt er slået direkte ned i det forsikrede
eller de bygninger, de forsikrede genstande befinder sig i.
Eksplosion er en meget hurtigt forløbende forbrænding eller anden kemisk proces, der udvikler stærk varme og medfører en voldsom rumfangsforøgelse af de
reagerende stoffer.

11.1.2

11.2

Forsikringen dækker ikke:
Svidning, forkulning, misfarvning,
overophedning eller smeltning, hvis
dette ikke er sket ved brand, lynnedslag eller eksplosion.
Skade på genstande, der forsætligt
udsættes for ild eller varme i forbindelse med tørring, kogning, opvarmning, smeltning, strygning, røgning
eller lignende, og derved bryder i
brand eller beskadiges.
Kortslutningsskade eller skade ved
andre rent elektriske fænomener i
elektrisk eller elektronisk materiel af
enhver art, herunder isoleringsmateriale, med mindre det medfører en
brand.
Sprængning

11.2.1 Sprængning

af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), hvorved der sker
en pludselig utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og udenfor beholderen.

11.2.2

Nedstyrtning af luftfartøjer

Brand, lynnedslag, eksplosion
11.3.1

11.1.1

Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af
centrifugalkraft, væsketryk eller istryk.

Forsikringen dækker ikke:
Skade som følge af tørkogning.
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11.4

Nedstyrtning af luftfartøjer eller af nedfaldende genstande herfra.
Pludselig opstået tilsodning

11.4.1 Pludselig

opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning.

11.5

Slukningsskade

11.5.1 Skade,

der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres det forsikrede
ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de skader, som er dækket
af forsikringen.

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring
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Tyveri

derfra som tyveri fra almindeligt gemme,
jfr. 3.4.8.

Forsikringen dækker direkte skade på
det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder:
12.1

12.1.5 Krav

om sikringsniveau og varebegrænsning fremgår af policen. Der gælder de samme sikringskrav for løsøre,
der befinder sig udenfor forsikringsstedet som på forsikringsstedet.

Indbrudstyveri

12.1.1 Forsikringen

omfatter løsøre, der befin-

der sig i bygninger.

12.1.6

Der er tale om indbrudstyveri, når løsøre
stjæles, efter at tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt sikrede og forsvarligt
aflåste bygninger eller lokaler. Adgang
skal skaffes ved brug af vold mod bygningen eller ved hjælp af dirke, falske eller tillistede nøgler.

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.

Dækning for indbrudstyveri forudsætter,
-

-

at døre og andre adgangsveje har
været låst forsvarligt, og at vinduer
har været lukkede og tilhaspede,
samt
at der er synlige tegn på voldeligt opbrud, eller at det kan sandsynliggøres, at tyveriet er sket ved brug af
dirke, falske eller tillistede nøgler.

12.2

12.2.1

forbindelse med indbrudstyveri dækker
forsikringen tillige hærværk* på forsikrede genstande i aflåste bygninger og lokaler.
dækker de udgifter, som
påhviler forsikringstageren i henhold til
lejeloven eller lejekontrakt til istandsættelse af beskadigelser - dog ikke af glasruder/-døre af enhver art - som ved indbrud på forsikringsstedet eller bevisligt
forsøg derpå tilføjes de lokaler, der benyttes af forsikringstageren.
nøglerne eller koden til pengeskab
eller - boks* har været glemt eller efterladt på forsikringsstedet, betragtes tyveri
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Vestjylland Forsikring har ved antagelse
af forsikringen forudsat, at det forsikrede
løsøre er i lokaler, der er sikret mod indbrudstyveri.

De komponenter, der benyttes til sikring
skal overholde de kvalitetskrav, som er
stillet af F&P*. Installation af elektronisk
sikring skal udføres af et firma, der er
godkendt af F&P*.

12.1.3 Forsikringen

12.1.4 Hvis

Sikringsniveau og varebegrænsningsregler (se varegruppeskemaet)

De sikringsforanstaltninger, Vestjylland
Forsikring kræver, skal udføres i overensstemmelse med de forskrifter for installation af både mekanisk og elektronisk tyverisikring, som F&P* har udarbejdet.

Åbne skure, containere, skurvogne,
halvtage, drivhuse, gitterkonstruktioner
eller konstruktioner, som er beklædt
med lærred, plastfolie eller lignende, betragtes ikke som bygninger eller lokaler.
12.1.2 I

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.

12.2.2 Der

er 6 sikringsniveauer. Fra og med
sikringsniveau 20 er der mulighed for
valg af enten skalsikring, cellesikring eller objektsikring.

12.2.3

Vestjylland Forsikring har ved antagelse
af forsikringen forudsat, at visse varer
beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration, samt ved opbevaring på lager ikke må findes på forsik-

12.2.4

ringsstedet eller kun findes i begrænset
omfang.

-

Hvor der i varegruppeskemaet ved et
sikringsniveau i rækkerne "Niveau 10" til
"Niveau 60" er anført et beløb, må værdien af den i kolonnen nævnte varegruppe ikke overstige det anførte beløb.
Beløbene er i 2009-niveau og indeksreguleres. Dog indeksreguleres beløbene i
varebeskrivelserne ikke.

-

12.4.2 Retten

til erstatning for tyveri fra containere* og skurvogne er betinget af,
-

Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr som ikke er til videresalg, udlejning,
reparation, demonstration og opbevaring
på lager, må kun findes i begrænset omfang.
Beløbsgrænser fremgår af nedenstående skema.

-

Ran og røveri
-

12.3.1

Forsikringen dækker ran* og røveri* af
løsøre fra forsikringstager eller dennes
personale.
dækker desuden hærværk*
på forsikrede genstande, når det sker i
forbindelse med ran* eller røveri*.

-

12.3.2 Forsikringen

penge, pengerepræsentativer og
værdipapirer dækkes med indtil 15 % af
forsikringssummen, højst 194.876 kr.,
indeksreguleret (2009). Dette gælder
såvel på forsikringsstedet som under
transport overalt i Danmark.

at hver dør eller port i containere* og
skurvogne er aflåst med mindst 2
F&P* registrerede låseenheder. Hvis
der anvendes hængelåse, skal de
opfylde kravene til F&P* registreret i
rød klasse.
For containere* kan der i stedet benyttes en hængelås i kombination
med låsebom, når begge er F&P* registreret i rød klasse,

Beløbene er i 2009 niveau og indeksreguleres.
12.3

skade på containere*, skurvogne og
låsetøj til disse, forvoldt ved voldeligt
opbrud eller forsøg derpå,
tyveri af løsøre fra containere* eller
skurvogne, der er lukkede og aflåste.

at vinduer i containere* og skurvogne
er forsvarligt sikrede med aflåste
skodder,
at døre i skurvogne af træ er forstærkede med mindst 2 mm jernplade,
der er skruet på dørene indvendigt.
at der i skadetilfælde kan konstateres
voldeligt opbrud af containeren* eller
skurvognen.

12.4.3 Forsikringen

dækker ikke tyveri og skade sket under transport.

12.3.3 Rede

12.4.4

Forsikringen omfatter ikke:
-

-

Hvis rede penge, pengerepræsentativer
og værdipapirer transporteres af en person under 18 eller over 65 år, er disse
dog højst dækket med 12.991 kr., indeksreguleret (2009). Dette beløb kan
ikke forhøjes.

-

12.5

dækker ikke ran* eller røveri*, hvori et medlem af forsikringstagers
personale har været delagtigt.

Rede penge, pengerepræsentativer,
værdipapirer, manuskripter og dokumenter.
Genstande beregnet til videresalg,
udlejning, reparation, demonstration,
samt ved opbevaring på lager, nævnt
i varegruppe 1-5.
Bærbart tele-, måle- og it-udstyr,
herunder tilbehør.

Tyveri fra biler

12.3.4 Forsikringen

12.4

12.4.1

Tyveri af/fra containere* og skurvogne

12.5.1 Forsikringen

dækker tyveri fra biler på
forsikringsstedet eller på forsikringstagerens og ansattes privatadresse.

12.5.2 Retten

til erstatning for tyveri fra biler er
betinget af,

Forsikringen dækker
-

tyveri af containere* og skurvogne,
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at der på denne forsikring er tegnet
selvstændig transportforsikring for
den pågældende bil,

-

-

at bilen er lukket og aflåst, samt at
der kan konstateres synlige tegn på
voldeligt opbrud,
at bilen tilhører virksomheden eller
dennes ansatte,
at de forsikrede genstande er anbragt i aflåst bagagerum. Hvis dette
ikke lader sig gøre, skal de anbringes
inde i bilen og dækkes til, så de ikke
er synlige udefra.

-

Bærbart tele-, måle- og it-udstyr,
herunder tilbehør.

12.5.5 Erstatningen

kan hverken overstige
summen pr. bil på transportforsikringen
eller 129.918 kr., indeksreguleret (2009)
pr. skadebegivenhed.

12.6

Tyveri af forretningscykler

12.6.1 Forsikringen
12.5.3 Forsikringen

dækker ikke skade, som er
dækket af anden forsikring.

dækker tyveri af forretningscykler.

12.6.2 Retten
12.5.4

Forsikringen omfatter ikke:
-

-

Rede penge, pengerepræsentativer,
værdipapirer, manuskripter og dokumenter.
Genstande nævnt i varegruppe 1-4.
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til erstatning for cykeltyveri er
betinget af,
-

at cyklens stelnummer kan oplyses,
at cyklen er aflåst med en lås, der er
godkendt af Dansk Varefakta Nævn,
at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen.

VAREGRUPPESKEMA
Varegruppe 1

Varegruppe 2

Varegruppe 3

Varegruppe 4

Varegruppe 5

Særligt løsøre inkl. eget
udstyr

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

Tobaksvarer, nikotinholdige
produkter, tyggetobak og E-cigaretter
inkl. tilbehør

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

Beklædning (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3)

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

Droner

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)

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

Briller, solbriller, tilbehør og
optikerud- styr med en stykværdi
over 500 kr.

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

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

Rav med stykpris over 1.000 kr.

Rav med stykpris op til 1.000 kr.

Cd’er, dvd’er, elektroniske spil og
software

Barnevogne og klapvogne

Foto- og filmudstyr

Smykke- og juvelerarbejder, hvor
ovennævnte materialer indgår

El-, luft- og motordrevet værktøj

Frimærker (filatelistiske) og mønter
(numismatiske)

Briller, solbriller, tilbehør og
optikerud- styr med en stykværdi op
til 500 kr.

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

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

Sports-, lomme- og armbåndsure med
en stykværdi mellem 1.000 og

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

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

Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr

Foto- og filmudstyr inkl. AV-udstyr

Spiritus med en stykværdi op til
1.000 kr.

Antikviteter

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

Læder- og skindbeklædning

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

Hårde hvidevarer

3.000 kr.

Mobiltelefoner og elektronisk tilbehør
til disse
Parfumerivarer
Pelse og pelsværk

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

Møbler og lamper med en stykværdi
Over 5.000 kr.

Møbler og lamper med en stykværdi
op til 5.000 kr.

Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr

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

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

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

Tasker og punge med en stykværdi
over 1.500 kr.

Tæpper med en kvadratmeterpris på
over 500 kr.

TV-, radio- og videoudstyr samt alt
til- hørende elektronisk udstyr, som
f.eks. forstærkere, receivere og
højttalere
Vin og spiritus med en stykværdi over
1.000 kr.
Våben, ammunition og sprængstoffer
Droner
SN 10

0

1.500

33.600

100.800

201.500

219.300

SN 20

0

16.800

100.800

201.500

*

584.900

SN 30

33.600

33.600

201.500

*

*

*

SN 40

100.800

100.800

*

*

*

*

SN 50

201.500

*

*

*

*

*

SN 60

*

*

*

*

*

*

Alle beløb er i kroner.
* Individuel sum, som fastsættes af selskabet i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. Sumgrænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2021 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks for august 2014..
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I rækkerne med de enkelte sikringsniveauer i varegruppeskemaets er det nævnt, hvor stor en værdi af varer, der må være inden for det sikringsniveau, virksomheden har.

Værdien af varer og særligt løsøre må udelukkende findes indtil det beløb, der er nævnt for den enkelte varegruppe og for særligt løsøre.

Hvis værdien af varer i en eller flere varegrupper overstiger de beløb, der er angivet i varegruppeskemaet ud for de respektive varegrupper og ud for virksomhedens aktuelle sikringsniveau, skal sikringsniveauet øges til et niveau, der er højt nok til at omfatte værdien af varerne i de enkelte varegrupper.

Det forsikrede på forsikringsstedet samt andre steder, hvor tyveriforsikringen dækker efter vilkårene, skal mindst være tyverisikret i det nævnte sikringsniveau med enten
skalsikring, cellesikring og/eller objektsikring. Såfremt virksomheden har værdier i sikringsniveau 40, 50 og 60 tager selskabet forbehold for risikovurdering ved sikringskonsulent.

Er aftalen til værdibegrænsning og/eller sikringsniveau/tyverisikring ikke opfyldt, nedsættes erstatningen som nævnt i betingelserne.
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Vand

-

Forsikringen dækker direkte skade på
det forsikrede løsøre, der befinder sig i
bygninger, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder.

13.3

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

Skade ved langsom udsivning.
Skade på varer i køle- og fryserum.
Skade opstået i forbindelse med påfyldning af olie og/eller kølevæske.
Tab af olie og/eller kølevæske.

Sky- og tøbrud

13.3.1 Forsikringen

dækker skade forårsaget af
vand, der under voldsomt sky- eller tøbrud* oversvømmer lokalerne.

13.3.2 Forsikringen
13.1

dækker ikke skade som
følge af nedbør og smeltevand, der
trænger igennem utætheder og åbninger.

Udstrømning af vand

13.1.1 Forsikringen

dækker skade på forsikrede genstande som følge af vand, der
pludseligt strømmer ud fra bygningsinstallationer, akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller
derover.

13.4
13.4.1

Storm
Forsikringen dækker skade
-

13.1.2

Forsikringen dækker ikke:
-

-

Skade som følge af frostsprængning i
lokaler, som sikrede disponerer over,
medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning.
Skade ved langsom udsivning.
Dog dækkes skade som følge af
langsom udsivning fra skjulte vand-,
varme eller afløbsrør.
Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve,
og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum.

-

13.2

Skade forårsaget af vand fra tagrender eller tagnedløbsrør.
Skade ved opstigning af grundvand
eller kloakvand.

Udstrømning af olie og kølervæske

13.2.1 Forsikringen

dækker skade forårsaget af
olie og/eller kølevæske, der pludseligt
strømmer ud fra olietank, oliefyr, køleskab eller køle- og fryseanlæg.

13.2.2

Forsikringen dækker ikke:
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-

-

forårsaget af storm*; herunder skypumpe samt eventuel nedbørsskade,
der opstår som umiddelbar følge af
stormskade på bygninger, hvori de
forsikrede genstand befinder sig.
forårsaget af væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne i forbindelse med
storm* eller skypumpe.
forvoldt ved snetryk på bygningerne.

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring
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Driftstab og meromkostninger

14.1

Hvilke tab erstattes

-

14.1.1 Forsikringen

dækker forsikringstagerens
tab ved nedgang i omsætning af varer
og tjenesteydelser (driftstab). Derudover
dækkes nødvendige og dokumenterede
meromkostninger, der skyldes, at virksomhedens lokaler er helt eller delvist
uanvendelige (meromkostninger). Driftstab og meromkostninger dækkes som
følge af
-

-

at løsøre, der er omfattet af denne
forsikring, rammes af en brand-, tyveri- eller vandskade, der er dækket af
forsikringen eller
at de bygninger, hvori løsøret befinder sig, rammes af en brand-, tyveri-,
vand-, svamp- eller stormskade, der
er dækket af en tegnet bygningsforsikring inkl. eventuel restværdidækning.

Hvis forsikringstageren er lejer af bygningen, hvori løsøret befinder sig, og
bygningens ejer ikke har tegnet brand-,
tyveri-, vand-, svamp- eller stormskadeforsikring, ydes dækning af driftstab og
meromkostninger, som om disse forsikringer var tegnet.
dækker forsikringen i op til 6
måneder det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse som
følge af offentlige myndigheders krav om
oprydning efter en dækket skade, såfremt skaden medfører et dækningsberettiget driftstab.

-

14.2

Hos forsikringstagerens leverandører
og aftagere samt reparatører af
driftsudstyr overalt i verden. Dækningen gælder ikke leverandører af telekommunikation, elektricitet, vand,
fjernvarme, naturgas o.l.
Under transport overalt i verden direkte fra leverandør til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatør af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne.

Hvilke tab erstattes ikke

14.2.1 Der

ydes ikke erstatning for en forøgelse
af driftstabet, der skyldes:
-

-

strejke,
lockout,
forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af kapitalmangel,
forbedringer, udvidelser, offentlige
påbud eller lignende, dog jfr. 14.1.2,
manglende backup af data jfr. 3.2.3.

14.2.2 Forsikringen

dækker ikke indirekte tab,
der ikke kan betragtes som driftstab,
herunder renter, kontraktbøder, tab af
goodwill og tab, der følger af, at oplysninger om fordringer, tilgodehavender
og fakturabeløb mistes.

14.1.2 Endvidere

Dækningsperioden, som fremgår af policen, forlænges ikke som følge heraf.
14.1.3 Med

indtil 15% af forsikringssummen,
højst 559.453 kr., indeksreguleret
(2008), dækker forsikringen driftstab,
som forsikringstageren måtte lide som
følge af en brand-, tyveri- eller vandskade, der ville være dækket ifølge nærværende forsikringsbetingelser, og som
sker:
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14.3

Dækningsperiode

14.3.1 Dækningsperioden

starter fra det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed
konstateres og ophører det antal måneder senere, som fremgår af policen og
på samme tidspunkt af døgnet som begyndelsestidspunktet.
Tab, der helt eller delvist stammer fra de
første 8 timers driftsstandsning, erstattes
kun, hvis virkningen strækker sig ud
over 30 dage, efter at forsikringsbegivenheden er konstateret.

14.3.2 Hvis

forsikringen er tegnet med en dækningsperiode på 12 måneder eller længere, kan forsikringstageren forlange, at
tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse bliver udskudt i indtil 6 måne-

der efter, forsikringsbegivenheden er
konstateret.

Derudover dækkes rimelige meromkostninger. Meromkostningernes størrelse
og art aftales i hvert enkelt tilfælde med
Vestjylland Forsikring.

Hvis forsikringstageren ønsker at udskyde dækningsperioden, skal tidspunktet
for dens begyndelse hurtigst muligt og
senest 1 måned efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret, meddeles
Vestjylland Forsikring.
Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke ændres yderligere.
14.4

Erstatningsberegning

14.4.1

Hvis der sker en skade, skal den forsikrede uden ophold og efter bedste evne
forsøge at begrænse skadens virkninger. Dette indebærer, at forsikringstageren skal søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser. Vestjylland Forsikring dækker efter aftale rimelige omkostninger hertil. Omkostningerne kan ikke overstige det driftstab, der
ellers ville opstå og dækkes kun for den
del af omkostningerne, der har virkning i
dækningsperioden.

Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.
14.4.3

Salgsværdien af det lager, der er blevet
opbygget i dækningsperioden, og som
ligger ud over denne berettigede lageropbygning, trækkes fra den omsætningsnedgang, der udregnes.
14.4.4

Indenfor forsikringssummen for driftstab
dækkes rimelige omkostninger til forsikringstagerens sædvanligt* anvendte revisor i forbindelse med opgørelsen af en
erstatningsberettiget skade. Disse omkostninger dækkes med indtil 15% af erstatningsbeløbet for driftstab, dog maksimalt 124.323 kr. (indeksreguleret
2008). Omkostninger i forbindelse med
en eventuel voldgiftssag eller retssag
dækkes ikke. Omkostningernes størrelse aftales på forhånd i hvert enkelt tilfælde med Vestjylland Forsikring.

14.4.5

Forsikringssummen for driftstab opgøres
som et beløb, svarende til den procentsats af virksomhedens forsikringssum,
der fremgår af policen, og er i hvert enkelt skadestilfælde øverste grænse for
Vestjylland Forsikrings erstatningspligt.
Der gøres ikke underforsikring* gældende.

14.4.6

Hvis erstatningen efter en tyveriskade
nedsættes, fordi kravene om tyverisikring, eller kravene om varebegrænsning
ikke er overholdt, nedsættes erstatningen for driftstab og meromkostninger tilsvarende.

14.4.7

Hvis virksomheden ikke genoptages
efter en skade, bliver driftstabet udregnet for det tidsrum (indenfor dækningsperioden), der normalt ville gå, før virksomheden kunne være i drift.

Forsikringstageren er forpligtet til at
samarbejde med Vestjylland Forsikring
med henblik på at afværge eller begrænse driftstabet.
14.4.2

Driftstabet opgøres som forskellen mellem:
-

-

Den forventede omsætning med fradrag af det forventede forbrug af indkøbte handelsvarer til videresalg
samt råvarer, halvfabrikata, produktrelateret emballage, og
den konstaterede omsætning i samme periode (inkl. erstatning for de
skadede varer) med fradrag af det
konstaterede forbrug af indkøbte
handelsvarer til videresalg samt råvarer, halvfabrikata, produktrelateret
emballage.

Fra dette beløb fratrækkes sparede omkostninger.
Forsikringen dækker dog de lønomkostninger, som forsikringstageren kan frigøre sig for, forudsat at omkostningerne
hertil, kan indeholdes i forsikringssummen for driftstab i henhold til policen.
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Indenfor dækningsperioden har forsikringstageren ret til at producere til lager i
det omfang, afsætningsmæssige forhold
kræver dette.

Der erstattes kun den del af driftstabet,
der svarer til uundgåelige, forsikrede
omkostninger, som bevisligt er afholdt.
Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden ikke bliver genoptaget på grund af
forhold, som forsikringstageren ikke er
herre over.
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Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring
Ordforklaring
AIA-anlæg (Automatisk indbrudsalarmanlæg)
Et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk registrerer og alarmerer, når der sker
en gennembrydning, opbrydning eller bevægelse i de overvågede lokaler.
Alarmoverførsel
Signaloverførsel via f.eks. telenettet til kontrolcentral godkendt af Rigspolitichefen. En signaloverførsel kan være uovervåget, sabotageovervåget samt sabotageovervåget med identifikation af afsender.
Arbejdspladser (bygge- og håndværksmæssige arbejdspladser)
Arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssige arbejder udenfor forsikringssteder, der er nævnt i policen.
Autoreservedele og –udstyr
Ved autoreservedel forstås forsikringsmæssigt
hele karrosseridele som f.eks. døre, frontplader, hele sæder, paneler og andre faste hele
dele til køretøjet, samt ting som olie, køle- og
sprinklervæsker, tændrør, slanger, skruer etc.
Omtalte autoreservedele må findes ubegrænset.
Autoudstyr er forsikringsteknisk tyvetækkeligt
udstyr i form af f.eks. læder- og sportsrat, sædeovertræk, nakkestøtter, soltage, dæk og
fælge, batterier, tyverialarmer, lygter, tilbehørsinstrumenter, omdrejningstællere, bodykits
(spoilere), barnestole, tuningsdele m.m.
Omtalte autoudstyr er omfattet af varegruppe
5.

for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat
anvendelighed, utidssvarende konstruktion,
teknologisk forældelse eller andre omstændigheder.
Databærere
Databærere er fællesbetegnelsen for, på hvilket software/data, der kan skrives/indlæses,
opbevares og genlæses elektronisk. Det kan
f.eks. være følgende.
-

Disketter.
Backuptape.
Harddiske.
CD-rom.

Direkte løn
Den lønandel af virksomhedens totale lønomkostninger (inkl. feriepenge, ATP, mv.) for 12
måneder til egne medarbejdere, der ikke hører
under funktionær- eller lærlingeloven.
F&P
Forsikring & Pension (F&P) er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionsselskabers erhvervsorganisation i Danmark.
www.forsikringogpension.dk

F&P
F&P* har klassificeret bl.a. låseenheder udfra
deres evne til at modstå opbrydningsforsøg.
Der findes fire F&P-klasser: Gul, grøn, blå og
rød klasse, hvor gul betegner det laveste sikringsniveau og rød det højeste.
Information om, hvilke låse der opfylder de
stillede sikringskrav, kan fås hos medlemmer
af Dansk Låsesmede Forening.
Forbrugsmaterialer

Autoradioer og dertil tilhørende udstyr er forsikringsmæssigt ikke autoudstyr.
Containere
Ved containere forstås større lukkede fragtcontainere af metal. Eksempelvis ”multipurpose
container” (lukket metalkasse med døre), ”Fantainer” (container med ventilation), tankcontainer, kølecontainer eller lignende.
Dagsværdi
Genanskaffelsesprisen for tilsvarende udstyr
umiddelbart før skaden, med rimelige fradrag
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De materialer, der anvendes til maskiners drift,
f.eks. driv-og smøremidler samt andre væsker.
Funktionsfejl
Ved funktionsfejl i maskinelt driftsudstyr forstås:
-

at der opstår uregelmæssigheder i
funktionen af driftsudstyr, som resulterer i manglende evne til at producere
korrekt output, og

-

hvor retablering af funktionerne består
i fejlfinding, justering og udskiftning af
defekte elektriske/mekaniske komponenter, herunder sådanne der alene
må udskiftes, fordi de er sammenbygget med de defekte.

Gennembrydning
Foreligger, når der ved vold mod grænseflader
fremkommer en større åbning.
Grænseflader
De flader, der omslutter og beskytter de forsikrede genstande. En grænseflade kan være
mur, væg, gulv, tag, vindue og dør. Undtaget
herfra er vinduer og døre, som er beliggende
mere end 4 m over terræn, gulv eller anden
flade, der kan benyttes som standplads.
Hærværk
Skade forvoldt med vilje og i ond hensigt.
Lukker
En konstruktion, der dækker en større åbning i
grænsefladen, og som holdes lukket med beslag eller låseenhed. Lukke kan være dør,
skodder, vindue, lem, port eller lign.
Nyværdi
Genanskaffelsesprisen for tilsvarende udstyr
umiddelbart før skaden uden fradrag for alder
og brug, men med rimelige fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed, utidssvarende konstruktion, teknologisk forældelse
eller andre omstændigheder.
Opbrydning
Foreligger, når lukker i grænsefladen åbnes
ved vold eller andet synligt tegn på opbrud
således, at der forekommer en større åbning.
Pengeskab eller –boks
Et jern- eller stålskab, som aflåses med dirkeog borefri lås. Skabet skal være svejset i alle
sammenføjninger og veje mindst 250 kg.
Punitive damages
Er en bodlignende erstatning eller bøde, som
kan tilkendes en skadelidt, hvis skadevolder
har udvist grov adfærd i forbindelse med fremstilling/levering af produkter.
Ran
Tyveri, der sker åbenlyst, uden anvendelse af
vold, og som i selve gerningsøjeblikket bemærkes af den bestjålne eller andre tilstedeværende personer.
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Rumovervågning
Rumovervågning foreligger, når samtlige eller
særligt udvalgte områder indenfor grænsefladen er overvåget med bevægelsesdetektor(er).
Røveri
Tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om
øjeblikkelig anvendelse af vold.
Skybrud
Der er tale om voldsomt skybrud, hvis nedbørsmængden som følge af en kortvarig kraftig
byge er så stor, at vandet ikke kan få afløb
gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer (f.eks. tagrender,
nedløbsrør og regnvandsledninger).
Sliddele
Genstande, der med mellemrum skal fornys
eller udskiftes som led i normal arbejdsgang og
vedligeholdelsesrutine, f.eks. pakninger, remme, kæder, lamper, katoderør, laserrør, wirer,
driv- og tandhjul, larvefødder og dæk.
Software/data
Indtastede data samt alle programmer, uanset
om det er medleverede, indkøbte, egenudviklede eller standardprogrammer, herunder softwaremæssig systemopsætning. Dog betragtes
data i lukkede (ikke redigerbare) elektroniske
kredsløb (IC-kredse) ikke som software/data.
Storm
Vindstyrke/vindstød på mindst 17,2 meter pr.
sekund.
Stormflod
Ifølge lov om erstatning af skader forårsaget af
stormflod kan der via Stormflodsrådet, der er
nedsat af staten, under visse forudsætninger
ydes erstatning for skade på fast ejendom og
løsøre efter oversvømmelse opstået som følge
af ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af
storm.
Større åbning
Er et hul i grænsefladen, der overstiger 0,1 m2.
Sædvanlig anvendte revisor
Med en sædvanlig anvendt revisor forstås
forsikringstagerens klientansvarlige/underskrivende revisor og dennes hidtil
anvendte team af medarbejdere.
Terrorisme
Ved terrorisme forstås en handling, herunder –
men ikke begrænset til – vold eller trussel om
anvendelse af vold, foretaget af en person eller

flere personer, uanset om de handler på egen
hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået
med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk
formål eller begrundelse, herunder med den
hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden.
For at karakterisere handlingen som terrorisme
forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.
Tøbrud
Der er tale om voldsomt tøbrud, hvis mængden
af smeltevand er så stor, at vandet ikke kan få
afløb gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer (f.eks. tagrender,
nedløbsrør og regnvandsledninger).
Underforsikring
Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger den fastsatte forsikringssum, er der tale
om underforsikring, og en skade erstattes kun
forholdsmæssigt. Eksempel:
Forsikringssum

1.000.000 kr.

Værdi af de
forsikrede
genstande

2.000.000 kr.

Skade
Erstatning

100.000 kr.
1.000.000
x 100.000
2.000.000

50.000 kr.

Varmt arbejde
Alt arbejde med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet
arbejde med varmeudviklende værktøjer eller
vinkelslibere.
Værdiopbevaringsenhed
Skab, som er godkendt til tyveribeskyttelse af
såvel penge/pengerepræsentativer som værdigenstande.
Det fremgår altid af en mærkat på indersiden
af lågen, hvordan skabet er blevet testet, og
hvilket pointtal skabet har opnået.
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