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Forsikringsbetingelser for
VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE
i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.
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300

VANDSKADEFORSIKRINGEN

301

HVEM ER DÆKKET?
Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede løsøre.

302

HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?

302.1

På forsikringsstedet
Vandskadeforsikringen omfatter skade på de forsikrede genstande, når de befinder sig i
bygning med fast tag eller stråtag på den/de adresse(r) dækningen er tegnet for.

302.2

Udenfor forsikringsstedet
Vandskadeforsikringen dækker med indtil 15% af forsikringssummen, højst 200.000 kr.
skade på de forsikrede genstande, når disse
- midlertidigt befinder sig andetsteds i Danmark excl. Færøerne og Grønland.
- befinder sig i bygninger og skure, hvis tagbeklædning er anderledes end beton, cementtegl, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl.
Dækningen for genstande som befinder sig andetsteds i Danmark omfatter ikke rede
penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter.
Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, hvis værdien af de forsikrede genstande som
befinder sig i bygninger og skure med anden tagbeklædning eller midlertidigt befinder sig
andetsteds i Danmark hver for sig overstiger 15% af forsikringssummen, højst 200.000
kr.

302.3

Forsikringen dækker ikke

302.3.1

Skade på genstande, når de befinder sig i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolio eller lignende.

302.3.2

Skade, der sker under igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning) og reparation på tag og ydermure, hvis varighed overstiger en uge, samt øvrige arbejder, hvis varighed overstiger 3 uger.

302.3.3

Skade på genstande, der ikke befinder sig i bygning.

303

HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET?

303.1

Løsøre, der tilhører forsikringstageren
Forsikringen omfatter sikredes løsøre, der henhører under eller anvendes i den i policen
beskrevne virksomhed.
Ved løsøre forstås varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer - emballage,
inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj og redskaber
samt motorkøretøjer. Løsøredækningen omfatter dog ikke motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler dem.
Forsikringen omfatter ikke det løsøre, der er dækket af bygningsforsikring.
Forsikringen omfatter desuden ikke arbejdsmaskiner, der er eller ville være omfattet af
en i selskabet tegnet brandforsikring for arbejdsmaskiner.

303.2

Originalmodeller og -tegninger
Originalmodeller og -tegninger med indtil 15% af forsikringssummen, højst 200.000 kr.
Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger som genfremstilles.
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303.3

Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter
Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som
befinder sig på forsikringsstedet.
Ved pengerepræsentativer forstås:
ubenyttede frimærker, stempelmærker, underskrevne checks og underskrevne købekortsnotaer samt umøntet ædelt metal.
Selskabets erstatningspligt er dog begrænset til 15% af forsikringssummen, dog højst
100.000 kr.

303.4

Løsøre, der tilhører andre end forsikringstageren
Ud over det løsøre, som tilhører forsikringstageren omfatter vandskadeforsikringen tillige
løsøre, der tilhører andre, som forsikringstageren under udførelse af sit erhverv- i skadetilfælde - er pligtig til at erstatte eller bærer risikoen for.
Hvis forsikringssummen er tilstrækkelig omfatter vandskadeforsikringen endvidere løsøre, som tilhører andre, men som forsikringstageren under udførelse af sit erhverv - i
skadetilfælde - ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for.
Vandskadedækningen for løsøre, som tilhører andre, gæIder kun i det omfang, løsøret
ikke er dækket ved anden forsikring.

304

HVILKE SKADER ER DÆKKET?

304.1

Direkte skader som følge af udstrømning af vand,
der tilfældigt strømmer ud fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner,
kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering og spildevandsledninger samt akvarier over 20 liter.
Selskabets erstatningspligt er dog betinget af, at forsikringstageren i det omfang det er
muligt, drager omsorg for:

304.1.1

-

at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes.

-

at de ovenfor nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte.

-

at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse.

-

at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk.

-

at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige.

Ved udstrømning af vand dækker vandskadeforsikringen ikke
-

grundvand og kloakvand som stiger op, medmindre der er tale om voldsomt skybrud
eller tøbrud jfr. pkt. 304.3.

-

skade på selve installationen, når årsagen er alder, brug eller tæring.

-

skade på selve installationen, når årsagen er byggefejl, fejlkonstruktion eller fejlmontering.

-

skade ved langsom udsivning af vand.

-

skade fra tagrender eller nedløbsrør.

-

skade ved bygge- og reparationsarbejder, herunder reparation eller ændring af rørog varmeanlæg, i det omfang skaden kan fordres erstattet hos andre.

-

udgifter til optøning.

-

skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra akvarier, vandsenge og svømmebassiner.

-

skader som er eller ville være dækket af en brandforsikring eller tyveriforsikring.
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304.2

driftstab eller andre indirekte tab.

Direkte skader som følge af udstrømning af olie eller kølevæske,
der tilfældigt strømmer ud fra olietank, oliefyr, køleskab eller køleanlæg.

304.2.1 Ved udstrømning af olie eller kølevæske dækker vandskadeforsikringen ikke

304.3

-

skade ved langsom udsivning af olie eller kølevæske.

-

skade på varer i fryse-/kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse-/kølerum, når varerne direkte beskadiges af tilfældigt udstrømmende kølevæske.

-

tab af olie eller kølevæske.

-

skade i forbindelse med påfyldning og aftapning af olie og kølevæske

-

skader som er eller ville være dækket af en brandforsikring eller tyveriforsikring.

-

driftstab eller andre indirekte tab.

Oversvømmelse og direkte skade som følge af voldsomt skybrud eller tøbrud,
hvor vand ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger.

304.3.1 Ved oversvømmelse og voldsomt skybrud eller tøbrud dækker vandskadeforsikringen ikke

304.4

-

skade på løsøre beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som
er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende.

-

skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

-

skade ved nedbør, der trænger ind gennem utætheder og åbninger, som ikke er en
direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningen.

-

skader som er eller ville være dækket af en brandforsikring eller tyveriforsikring.

-

driftstab eller andre indirekte tab.

Direkte skader som følge af storm, skypumpe og snetryk,
Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr.
sekund.

304.4.1 Ved storm, skypumpe og snetryk dækker vandskadeforsikringen ikke
-

skade på genstande, når skaden ikke er en direkte følge af en påviselig storm-, skypumpe eller snetryksskade på selve bygningen.

-

skade på genstande, som følge af væltende eller nedstyrtende genstande, når væltningen eller nedstyrtningen ikke er en direkte følge af storm, skypumpe eller snetryk.

-

skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

-

skade på genstande, der befinder sig i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende.

-

skade på genstande der ikke befinder sig i bygninger.

-

skader som er eller ville være dækket af en brandforsikring eller tyveriforsikring.

-

driftstab eller andre indirekte tab.

304.5

Vandskadedækning i kælder

304.5.1

Vandskadeforsikringen omfatter ikke varer i kælder, medmindre de er anbragt på fast,
ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulv.
Underlag af træ anses dog i denne forbindelse som godkendt underlag.
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304.6

Vandskadeforsikringen dækker endvidere følgeudgifter i forbindelse med en forsikringsbegivenhed

304.6.1

Inden for den angivne forsikringssum dækkes udgifter til erstatning af:
- genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed.
- udgifter til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk lagrede data
med indtil 15% af forsikringssummen, højst 200.000 kr.
Dækningen for elektroniske lagrede data forudsætter, at back-up kopiering sker i intervaller af maksimalt 5 arbejdsdøgns varighed, og at back-up kopier opbevares i et dataskab eller i anden sektion/-bygning end selve EDB-udstyret.

304.6.2

Ud over den angivne forsikringssum dækkes
- rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med
en forsikringsbegivenhed.
- udgifter til oprydning efter en forsikringsbegivenhed herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende
fra virksomheden.
Dækningen er begrænset til 20% af forsikringssummen for løsøre dog minimum 500.000
kr., maksimalt 1.500.000 kr. pr. skadebegivenhed.

304.6.3

Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, 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 af forsikringen omfattet
begivenhed.

305

HVORDAN FASTSÆTTES FORSIKRINGSVÆRDIEN?
I forsikringsværdien/forsikringssummen medregnes værdien af alt løsøre, der er forsikret
under policen.

305.1

Inventar, maskiner m.v.
Værdien af inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr skal udgøre nyværdien, hvorved forstås den til enhver tid gældende genanskaffelsespris for tilsvarende nye genstande uden
fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder (nyværdi).

305.2

Færdigvarer af egen tilvirkning
Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, skal udgøre den
pris, som ved salg på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne opnås, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted.

305.3

Halvfabrikata
Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg
for øje, skal udgøre produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af
andel, dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne opnås med fradrag
som oven for anført under punkt 305.2.

305.4

Varer og andre genstande
Værdien af andre genstande end de i punkt 305.1 –30 5.3 nævnte samt løsøre, der tilhører andre end forsikringstageren, skal udgøre den til enhver tid gældende genanskaffelsespris med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi).
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305.5

Originalmodeller og -tegninger
Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med 15% af forsikringssummen, højst 200.000 kr.

305.6

Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter
Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter medregnes med disses værdi, dog højst med 15% af forsikringssummen, højst 100.000 kr.

306

HVORDAN FASTSÆTTES ERSTATNINGEN?
Skaden opgøres som forskellen mellem værdien af det skaderamte løsøre før og efter
skaden. Værdien opgøres efter samme principper som under punkt 305.1 - 305.6.
Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog:
- at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi umiddelbart før skaden og deres værdi efter skaden.
- at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1
år fra skadedagen, skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse
eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i
modsat fald kun ydes erstatning efter dagsværdien.
- at forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet,
respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabet skøn er betryggende
sikret.
- at selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens
værdi før skaden (for inventar, maskiner, og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom
selskabet er berettiget til at erstatte de beskadigede genstande med andre tilsvarende
genstande eller til at sætte de beskadigede genstande i samme stand som før skaden,
og forsikringstageren er herudover ikke berettiget til yderligere erstatning for disse
genstande.

307

UNDERFORSIKRING
Hvis forsikringsværdien udregnet efter punkt 305.1 – 305.6 overtiger forsikringssummen,
erstattes en skade kun forholdsmæssigt.
Hvis forsikringen er opdelt i flere risiko-celler med hver sin forsikringssum, behandles
hver risiko-celle som en selvstændig forsikring.

308

SELVRISIKO
Forsikringen er tegnet med selvrisiko ved enhver skade.
Selvrisikobeløbet fremgår af policen.

309

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