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Betingelsesnr. 2203.02.01 

200 EL-SKADE ERHVERVSLØSØRE 
 
201 HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET? 

 Elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder tilhørende isolationsmateriale. 

 Forsikringen omfatter ikke det løsøre, der er dækket af bygningsforsikring. 

 
202 HVILKE SKADER ER DÆKKET? 

202.1 Direkte skade som følge af kortslutning, herunder overspænding, induktion, sta-
tisk elektricitet og spændingsudsving på elektrisk materiel 

Skade på udstyr, der er mere end 6 år gammelt, erstattes med maksimalt 20 % af det 
beskadigedes udstyrs værdi. Alder på renoverede el-motorer/generatorer regnes fra det 
tidspunkt, det kan dokumenteres, at hovedistandsættelse med omvikling eller viklingsre-
novering og nye lejer er foretaget. 

202.2 El-skade-dækningen omfatter ikke 

- el-motorer, generatorer med effekt under 0,736 KW (1 HK) og over 18,5 KW (25 HK). 

- uanset størrelse alle elmotorer med hastighedsregulering inkl. reguleringsudstyr. 

- el-apparater og el-genstande af enhver art, der indgår som integreret del af maskin-
konstruktioner, ovnanlæg eller procesanlæg med samlet strømforbrug over 25A, samt 
enkeltapparater og -genstande med tilsvarende strømforbrug. Gælder dog ikke el-
motorer/generatorer. 

- mobilt udstyr af enhver art, herunder mobiltelefoner og bærbare computere. 

- elektriske og elektroniske anlæg til brovægte og vindmøller. 

- håndværktøj af enhver art. 

- genstande, der er forsikret mod el-skader ved anden forsikring som f.eks. EDB- eller 
maskinforsikring 

- skade, der skyldes slid, tæring, mangelfuld vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggel-
se. 

- skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering. 

- skade, som følge af, at installation eller anvendelse er i strid med den til enhver tid 
gældende stærkstrømsbekendtgørelsen/stærkstrømsreglementet eller andre gælden-
de myndighedsforskrifter. 

- skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning. 

- driftstab eller andre indirekte tab. 

 
203 FORSIKRINGSSUM 

 Forsikringen dækker på betinget 1. risikobasis, hvorfor der ikke kan gøres under
 forsikring gældende så længe, der ikke kan gøres underforsikring gældende på 
 hoveddækningen. 
 
204 SELVRISIKO  

Forsikringen er tegnet med selvrisiko ved enhver skade. 

Selvrisikobeløbet fremgår af policen. 

 
205 FÆLLESBETINGELSER 

For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV – 
Betingelsesnr. 2200.00.01. 


