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1

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

2

HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?

2.1

På forsikringsstedet
Køle- dybfrostforsikringen omfatter skade på de forsikrede ting, når de befinder sig på
den/de adresse(r) dækningen er tegnet for.

3

HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN?
Køle- dybfrostforsikringen omfatter direkte skader som følge af:
a) temperaturændring.
b) udstrømmende kølemedium.
c) forgiftning af varer.
d) følgeudgifter.

4

HVILKE SKADER ER DÆKKET?

4.1

Temperaturændring som følge af
pludselige fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig uforudset
hændelse.
Det er en betingelse for dækningen, at forsikringstageren:
a) holder anlægget, hvori varerne opbevares, i god og driftsikker stand.
b) overholder de brugsanvisninger som leverandøren af anlægget har givet samt
lovgivningens regler.
c) straks sørger for udbedring af fejl eller mangler, som forsikringstager bliver
bekendt med.

4.1.2

Ved temperaturændring omfatter forsikringen ikke:
a) skader på varer i fryseanlæg hos detailhandlere, der ikke er industrielt nedkølet.
b) skader på varer, som ved oplagringens begyndelse ikke var i fejlfri stand.
c) skader på varer, som har været oplagret længere end hvad der er passende for
varens art.
d) skader på varer i anlæg, som køles med tøris eller krystal is.
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e) skader der er omfattet af en sædvanlig løsøre brand- tyveri- eller vanddækning,
indboforsikring eller søforsikring.
f) driftstab eller andet indirekte tab.
g) skader som skyldes strømafbrydelse ved fjernelse af stik eller afbrydelse af
kontakt.
4.2

Udstrømning af kølemedium
Forsikringen dækker skade på det forsikrede som følge af udstrømmende kølemedium.
Det er en betingelse for dækningen, at forsikringstageren:
a) holder anlægget, hvori varerne opbevares, i god og driftsikker stand.
b) overholder de brugsanvisninger som leverandøren af anlægget har givet samt
lovgivningens regler.
c) straks sørger for udbedring af fejl eller mangler, som forsikringstager bliver
bekendt med.

4.2.1

Ved udstrømmende kølemedium omfatter dækningen ikke:
a) skader på varer i fryseanlæg hos detailhandlere, der ikke er industrielt nedkølet.
b) skader på varer, som ved oplagringens begyndelse ikke var i fejlfri stand.
c) skader på varer, som har været oplagret længere end hvad der er passende for
varens art.
d) skader på varer i anlæg, som køles med tøris eller krystalis.
e) skader der er omfattet af en sædvanlig løsøre brand- tyveri- eller vanddækning,
indboforsikring eller søforsikring.
f) driftstab eller andet indirekte tab.

4.3

Forgiftning
Direkte skade som følge af forgiftning af varer eller mistanke om ulovlig handling. Det vil
sige handling, hvor der formodes at ligge en forsætlig og ondsindet handling bag, f.eks.
ved fund af injektionssprøjter og lignende.

5

FØLGEUDGIFTER

5.1

Redning og bevaring
Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede ting efter en skade som er
omfattet af køle- og dybfrostforsikringen. Disse udgifter er dækket ud over policens
angivne forsikringssum.
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5.2

Oprydning
Rimelige udgifter til oprydning af de forsikrede ting efter en skade som er omfattet af
køle- og dybfrostforsikringen. Disse udgifter er dækket indenfor policens angivne
forsikringssum.

6

HVORDAN FASTSÆTTES FORSIKRINGSSUMMEN?

6.1

Færdigvarer af egen tilvirkning til videresalg.
Forsikringssummen 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 kontantbetaling, dog kun såfremt forsikringstageren ikke
derved opnår en fordel, forsikringstageren ikke ville have opnået, såfremt skaden ikke
var sket.

6.2

Varer som er under tilvirkning til videresalg.
Forsikringssummen skal udgøre produktionsomkostningerne, herunder råvareprisen,
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 anført under punkt 6.1.

6.3

Andre varer til videresalg.
Forsikringssummen fastsættes til værdien af varerne.

6.4

Samlet forsikringssum.
Den samlede forsikringssum udgør de samlede opgjorte værdier for,
a) færdigvarer af egen tilvirkning til videresalg jf. pkt. 6.1.
b) varer som er under tilvirkning til videresalg jf. pkt. 6.2.
c) andre varer til videresalg jf. pkt. 6.3.
Alle varer i samtlige fryse- og køleenheder og køle- og fryserum skal medtages i
forsikringssummen.

7

HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN?

7.1

Skade på varer
Skade på de forsikrede varer opgøres efter principperne, som er beskrevet i punkt 6.1 6.3

7.2

Underforsikring
Hvis værdien af de forsikrede varer i samtlige fryse- og køleenheder og køle- og
fryserum, opgjort efter principperne i punkt 6.1 - 6.4, overstiger forsikringssummen som
står anført på policens forside, erstattes skaden kun forholdsmæssigt.
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8

SELVRISIKO
Selvrisikobeløbet fremgår af policen.
Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder
selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved
samme lejlighed.

9

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