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1 HVEM ER DÆKKET? 

Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 
 

2 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? 

 All-risk forsikringen omfatter skade på de forsikrede genstande, når de befinder sig i 
bygning på den/de adresse(r) dækningen er tegnet for. 

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

 Forsikringen dækker ikke genstande, der befinder sig i fryse- og/eller køleanlæg samt i 
industrielle fryse- og/eller kølerum. 

 

3 HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET? 

 Forsikringen omfatter følgende genstande: 

a) Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, inventar, installationer, håndværktøj 
og redskaber. 

b) Originalmodeller og -tegninger. 

c) Følgeudgifter i forbindelse med en dækningsberettiget skadebegivenhed til 
genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger. 

d) Bygningsmæssige indretninger, der ikke er eller ville være omfattet af en 
bygningsforsikring. 

 

3.1 Hvilke genstande er ikke omfattet? 

 Forsikringen omfatter aldrig følgende genstande: 

a) Genstande, der er eller ville være omfattet af en bygningsforsikring. 

b) Genstande, der er eller ville være omfattet eller undtaget af en i selskabet tegnet 
anden all-risk forsikring - herunder EDB all-riskforsikring, bærbart udstyrsforsikring, 
maskinkaskoforsikring, køle- og dybfrostforsikring. 

c) Ud- og indvendige ruder, glasdøre og andet bygningsglas af enhver art, wc-kummer, 
cisterner, håndvaske, badekar, bideter og urinaler og andre genstande, der er eller 
ville være omfattet eller undtaget af en i selskabet tegnet glas- og sanitetsforsikring. 

d) Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter, ATV´ere, sø- og luftfartøjer samt 
tilhørende dele, medmindre den forsikrede virksomhed erhvervsmæssigt fremstiller, 
reparerer eller forhandler sådanne genstande. 

e) Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering af ædelt metal, der indeholder 333 
‰ rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, perler, kulturperler, smykke- og 
juvelerarbejder, som disse materialer indgår i, samt lomme- og armbåndsure med en 
stykpris, der overstiger 1.000 kr. (indeksreguleres ikke). 

f) Software og data. 

g) Forme af enhver art. 

h) Sikringsanlæg til brand- og tyverisikring af virksomheden, jf. afsnit b). 
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i) Vindmølleanlæg og installationer, der hører til anlægget. 

j) Gasmotorer, gasturbiner, kedler og andre energiforsyningsanlæg. 

k) Uindregistrerede køretøjer, herunder entreprenørmaskiner og -materiel samt løfte-, 
lift- og transportudstyr af enhver art, herunder kraner, trucks, lifte og stablere og 
øvrige genstande, der er eller ville være omfattet eller undtaget af en i selskabet 
tegnet forsikring for Arbejdsmaskiner. 

l) Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter som 
beskrevet i forsikringsbetingelser for tyveri 2203.04.01. 

m) Kunstgenstande 

 

4 HVILKE SKADER ER DÆKKET? 

 Forsikringen dækker direkte tab eller skade på de forsikrede genstande ved pludselige og 
uforudsete begivenheder af en hvilken som helst art, uanset at årsagen ikke er pludselig. 

  

4.1 ALL-RISK-forsikringen dækker ikke: 

a) Skader og tab der er dækket eller undtaget af forsikringer tegnet i selskabet for 
brand- og vandskade, samt skader der er eller ville være dækket/undtaget af en i 
selskabet tegnet forsikring for bygningskade af enhver art. 

b) Enhver form for tyveri. 

c) Skader og tab der er dækket eller undtaget af anden all-risk forsikringer tegnet i 
selskabet herunder EDB all-riskforsikring, bærbart udstyrsforsikring, 
maskinkaskoforsikring, køle- og dybfrostforsikring. 

d) Skade og tab opstået ved bygge-, anlægs- og nedbrydningsarbejder samt renovering. 

e) Skade og tab, som skyldes mangelfuld pasning/vedligeholdelse eller fejlkonstruktion, 
overbelastning og materialefejl eller ikke at genstande ikke anvendes efter deres 
bestemmelse eller konstruktion. 

f) Skade på genstande under forarbejdning, som skyldes betjeningsfejl, 
bearbejdningsfejl samt programmerings- og indtastningsfejl. 

g) Skade som leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig for iflg. kontrakt eller 
lov. 

h) Skade og tab, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af sikrede eller 
dennes ansvarlige medarbejdere. 

i) Olie og kølemedier eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler, 
 remme, snore, værktøj, forme, standser, matricer, skriftsskriver eller andre 
 sådanne dele, som fra tid til anden normalt skal udskiftes, 
  

 j) Skade af kosmetisk art, såsom ridser eller skrammer i malede eller polerede 

 overflader, tilsmudsning eller lignende, samt farveforskelle mellem erstattede og 

 resterende genstande. 

 

k) Tab eller skade, der er omfattet af en service- eller vedligeholdelseskontrakt 
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 Forsikringen dækker heller ikke skade og/eller  tab, der skyldes: 

l) Mus, rotter og andre skadedyr. 

m) Virus- og/eller bakterieinfektion. 

n) Fejlagtig sammenblanding af varer. 

o) Forkert og/eller mangelfuld oplagring. 

p) Gradvis forringelse ved almindelig brug og slitage.  

q) Slid, rust, tæring, temperaturændringer og/eller gradvis forringelse (luftfugtighed, 
forbrænding, forstening, forurening, lyspåvirkning m.v.)  

r) Farve-, rensnings- og reparationsarbejde. 

s) Svind og økonomiske forbrydelser. 

t) Destruktion af varer. 

u) Genstandes utilstrækkelige emballering eller tildækning. 

v) Hændelser der alene består af funktionsfejl - hvor der ikke kan konstateres en direkte 
fysisk skade. 

w) Opvarmning, der har medført svidning, forkulning, overophedning eller smeltning. 

x) Udgifter til omstilling af låse samt nye nøgler. 

y) Driftstab og/eller andre indirekte tab. Dog dækkes driftstab efter en 
dækningsberettiget skade, hvis policen omfatter dækning for driftstab. Erstatning 
beregnes efter reglerne i forsikringsbetingelser for Driftstab pos. I - erhvervsløsøre 
2203.12.01. 

 

5 HVORDAN FASTSÆTTES FORSIKRINGSVÆRDIEN? 

 Forsikringssummen fastsættes efter bestemmelserne, der fremgår af 
forsikringsbetingelserne for Brandforsikring - erhvervsløsøre 2203.01.01 afsnit 105. 

 

6 HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN? 

 Erstatningen opgøres og beregnes efter bestemmelserne, der fremgår af 
forsikringsbetingelserne for Brandforsikring - erhvervsløsøre 2203.01.01 afsnit 106. 

 

6.5  Underforsikring 

Hvis forsikringsværdien udregnet efter punkt 3 - 3.1 overstiger forsikringssummen, 
erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 

  

7  SELVRISIKO 

 Selvrisikobeløbet fremgår af policen. 

 Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selv-
risikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme 
lejlighed. 

 Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud på den andel af skadesbeløbet 
selskabet skal udbetale. 
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8  FÆLLESBETINGELSER 

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


