Virksomhedsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Vestjylland Forsikring G/S
Danmark

FT-nr. : 50102

Produkt : Erhvervsløsøre

Dette produktark indeholder et resumé af ovennævnte forsikring. Produktarket er således ikke en erstatning for
hverken police eller forsikringsbetingelser.
De fuldstændige forsikringsbetingelser kan hentes på Vestjylland.dk under ”hent selv”.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en kombineret løsøreforsikring med mulighed for at vælge en række tillægsdækninger.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



Brand- og kortslutningsskader
Indbrudstyveri, ran og røveri
Tyveri fra containere og skurvogne
Vandskader fra rørinstallationer
Sky- og tøbrudsskader
Stormskader
Driftstab- og meromkostninger

Der kan tilkøbes følgende tillægsdækninger :
Anden pludselig skade
Forsikring af baldakiner og skilte
Glas- og sanitetsdækning
Køle- dybfrost
IT svagstrøm og bærbart IT udstyr
Tyveri fra arbejdspladser
Erhvervsretshjælp



Skade som følge af krig, borgerlige uroligheder,
stormflod, jordskælv, og andre naturkatastrofer,
f.eks. kernespaltning, kernesammensmeltning
og radioaktivt nedfald, hvad enten sådan skade
indtræder i krigstid eller fredstid.
Skade der skyldes fejlkonstruktion eller
manglende vedligeholdelse.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!

Skader under eventuelle selvrisikobeløb
Er værdien af det forsikrede større end den
valgte forsikringssum er der underforsikring, og
der ydes forholdsmæssig erstatning ved en
skade.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark, dog ikke Færøerne og Grønland.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Ved etablering af forsikringen skal du oplyse om tidligere skader og eventuelle skærpede vilkår i tidligere forsikringsselskab.
Mens forsikringen er ikraft skal du oplyse hvis forsikringssummen ændres eller virksomheden flytter til andre lokaler, eller
der iøvrigt sker ændringer i risikoforholdene ved virksomheden.
Ved anmeldelse af skader skal vi have oplysninger om hændelsesforløbet, så vi kan give en korrekt behandling af skaden.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales senest den dato der fremgår af præmieopkrævningen eller af PBS-oversigten. Forsikringen skal
betales helårlig forud. Mod tillæg kan der aftales betaling halvårlig eller månedlig.
Forsikringen kan betales ved indbetaling til bankkonto, ved brug af girokort som vi fremsender, eller ved PBS betaling.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft når den er accepteret af Vestjylland Forsikring. Varigheden er enten 1 år eller en flerårig aftale.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Hvis forsikringen er tegnet for en 1-årig periode kan opsigelse ske skriftligt med 1 måneds varsel til hovedforfald. Er der tale
om en flerårig tegningsperiode, kan opsigelse ske skriftligt med én måneds varsel til udløbet af den flerårige periode.

