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1  HVEM ER DÆKKET? 

 Sikret er forsikringstageren som ejer eller bruger af det forsikrede. 

 

2 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? 

2.1  På forsikringsstedet 

 Forsikringen omfatter skade på de forsikrede genstande, som befinder sig på 

 forsikringsstedet. 

 

3  HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN? 

3.1  Specialglas, skilte, baldakiner m.m. 

 Forsikringen omfatter de til forsikringsstedet hørende 

  a) glas i skilte incl. ramme, men excl. stander og fundament, beslag, galger, master, 

  ophæng og pyloner.  

  b) glas i udvendige lamper og i udhængsskabe. 

  c) inventarglas (diske, montrer og lignende). 

  d) glas anvendt som facadebeklædning. 

  e) andre facadebeklædninger tilhørende forsikringstageren f.eks. aluminiumsplader, 

  dog ikke stofbaserede materialer. 

 

  f) baldakiner - fastmonterede faste overdækninger (tilhørende forsikringstageren) i 

  træ eller metalkonstruktion med beklædningsmaterialer i metal, træ, plast eller  

  tilsvarende.  

 Som glas betragtes i denne sammenhæng tillige erstatningsmaterialer for glas. 

4  HVILKE SKADER ER DÆKKET? 

 Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved brud. 

4.1  Forsikringen dækker ikke: 

  a) skade som omfattes af garanti. 

  b) skade på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads. 

  c) skade som følge af ildsvåde (brand), lynnedslag eller eksplosion. 

  d) ridsning, afspringning af splinter eller fliser. 

  e) punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder. 
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  f) skade på elektriske pærer og neonrør (lysstofrør). 

  g) skade som følge af konstruktionsfejl, fejlmontering samt reparation eller  

  ombygning. 

  h) beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende 

  genstande. 

  i) udgifter til flytning eller af- og påmontering af ting, der er i vejen for udbedring af 

  skaden. 

  j) skade på genstande i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. 

  k) bevægelige markiser af stof eller plastfolie. 

  l) driftstab eller andet indirekte tab. 

 

5  FØLGEUDGIFTER  

5.1  Redning og bevaring 

 Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en 

 skade som er omfattet af forsikringen. Disse udgifter er dækket ud over policens 

 angivne forsikringssum. 

5.2 Oprydning og afdækning 

 Rimelige udgifter til oprydning samt midlertidig afdækning af de forsikrede genstande 

 efter en skade som er omfattet af forsikringen. Disse udgifter er dækket indenfor policens 

 angivne forsikringssum. 

 

6  HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN? 

 Alle skader erstattes in natura. 

 Erstatningen fastsættes til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til 

 istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede i den hidtil benyttede kvalitet 

 (nyværdi).  

 

 Forsikringen dækker på 1. risikobasis, hvorfor der ikke kan gøres underforsikring 

 gældende. 

7  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. 
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8  FÆLLESBETINGELSER 

 For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV - Betingelsesnr. 

 2200.00.01. 

 

 

 

 

 

 


