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Virksomhedsforsikring, generelle betingelser
Generelle betingelser for alle forsikringsprodukter under
Virksomhedsforsikringen:
Løsøre, Driftstab, Erhvervs- og Produktansvar, Retshjælp,
Arbejdsskade, Transport, IT-kriminalitet og Sygedriftstab
Det fremgår af policen hvilke forsikringsprodukter den
omfatter.
For forsikringen gælder policen, forsikringsbetingelserne
og Lov om forsikringsaftaler (i det omfang loven ikke er
fraveget), Lov om forsikringsvirksomhed samt Lov om
finansiel virksomhed.
For Erhvervs- og Produktansvar ydes dækningen i
overensstemmelse med de af SKAFOR og Industrirådet i
fællesskab udarbejdede kommentarer hertil.

1.2.2 Specielt for anmeldelse af Arbejdsskade
- Arbejdsulykker skal anmeldes via arbejdsskadestyrelsens
hjemmeside på det elektroniske anmeldelsessystem easy.
- Brilleskader anmeldelses via internettet på
www.privatsikring.dk
1.2.3 Specielt for anmeldelse af Retshjælp
- Se betingelserne for Retshjælp punkt 1.5.
1.3

Udbedring
Efter en skade må udbedring, nedrivning samt bortskaffelse
af forsikrede genstande ikke finde sted før Privatsikring har
givet accept.

1.4

Erstatningspligt og -krav ved ansvarsskader
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af
erstatningskrav må kun ske med Privatsikrings samtykke.
Privatsikring træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
behandling.

1.5

Specialforsikring
Denne polices dækning bortfalder, hvis der er tegne en
specialforsikring, som dækker samme interesse.

1.6

Tilsvarende forsikring i andet selskab
I skadetilfælde skal det straks oplyses til Privatsikring hvis
der er tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab.

For Arbejdsskade gælder tillige Arbejdsskadeloven, hhv.
Arbejdsskadeloven for Grønland hvis virksomheden er
beliggende der.

1.0 Forholdsregler i tilfælde af skade
1.1

Afværgelse af skade
Sikrede skal altid forsøge at afværge en skade.
Når der er sket en skade er det sikredes pligt at forsøge at
begrænse skadens omfang.
Privatsikring betaler rimelige omkostninger til redning og
bevaring hvis der er tale om en dækningsberettiget skade.

Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen
bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er
tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for den
i Privatsikring tegnede forsikring, således at erstatningen
betales forholdsmæssigt af selskaberne.

Privatsikring har ret til at foretage skadebegrænsende tiltag.
1.2

Anmeldelse af skade
Enhver skade, eller ethvert uheld der kan medføre
erstatningskrav, skal anmeldes så hurtigt det er muligt,
således at Privatsikring kan bistå med råd og vejledning.
Endvidere skal tyveri, ran, røveri samt hærværk og graffiti
også anmeldes til politiet så hurtigt det er muligt.
Privatsikring kan endvidere kræve at andre skadetyper
så som it-kriminalitet politianmeldes, hvis det skønnes
nødvendig.

1.2.1 Skaden kan anmeldes til Privatsikring på følgende
måder
- Telefonisk på nr. 70 11 17 07. I normal åbningstid sidder
kvalificerede skadebehandlere klar til at give råd og
vejledning og hurtigt sætte skadebehandlingen i gang.
Alvorlige skader der kræver akut handling kan anmeldes
24 timer i døgnet.
- Via internettet på www.privatsikring.dk
- Ved udfyldelse af skadeanmeldelse, som fås ved
henvendelse til Privatsikring
01-1

2.0 Tvister
2.1

Domstolene
Tvister vedrørende forsikringsaftalen, herunder
dækningsomfang, afgøres efter dansk ret og ved danske
domstole.

2.2

Voldgift (som alternativ til domstole - gælder kun
Løsøre, Transport og sygedriftstab)
Kan forsikringstageren og Privatsikring ikke blive enige
om skadens opgørelse, fastsættes erstatningen endeligt
ved voldgift. Til denne voldgift vælger hver af parterne en
vurderingsmand.
Vurderingsmændene vælger en opmand inden sagen
begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om
en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og
handelsretten.
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Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje
overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver
en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Opmanden
deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan
blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der
ligger indenfor de to vurderingsmænds forslag.
Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand,
mens udgifterne til opmand deles ligeligt

3.0 Betaling af præmie
3.1

Opkrævning
Privatsikring opkræver præmien ved at sende en
opkrævning til den betalingsadresse som forsikringstageren
har opgivet. Præmien kan også betales ved elektronisk
betalingsoverførsel.
Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med
præmien.

3.2

Præmiens betaling
Den første præmie forfalder til betaling når forsikringen
træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på
forsikringens forfaldsdage
Præmien skal betales senest den dato, der fremgår af
opkrævningen som sidste rettidige betalingsdato, eller
datoen på Betalingsoversigten.

3.3

Manglende betaling
Betales præmien ikke rettidigt, sender Privatsikring en rykker
for betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen
betaling.
Ved manglende betaling af restbeløb, tillægsopkrævning
mm. forbeholder Privatsikring sig ret til at opsige hele
forsikringsaftalen.
For skyldig præmie på Arbejdsskadeforsikringen har
Privatsikring udpantningsret.

3.4

Gebyrer, afgifter og renter
Privatsikring er berettiget til at opkræve gebyr for
opkrævning af præmien samt rykkergebyr og morarenter
ved for sen betaling.
Privatsikring kan, herudover, beregne sig gebyr for
udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser.
Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes på
www.privatsikring.dk eller ved henvendelse til Privatsikring.

3.5

Tilbagebetaling
Nemkonto:
Tilbagebetaling af præmie kan ske via NemKontosystemet til
den konto, som er valgt som NemKonto.
Betalingsservice:
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Tilbagebetaling af præmie sker til den bankkonto præmien
betales fra.
3.6

Modregning
Privatsikring vil benytte sig af sin ret til modregning indenfor
kundeforholdet.

4.0 Indeksregulering
4.1.1 Løsøre, Driftstab, Transport og Sygedriftstab
Præmien, forsikringssummer samt selvrisikobeløb
indeksreguleres en gang årligt.
I tilfælde af skade vil indeks således blive tillagt de beløb
der optræder på policen, hvis der senere er sket en
indeksregulering.
4.1.2 Erhvervs- og Produktansvar, Retshjælp, Arbejdsskade
og IT-kriminalitet
Præmien reguleres en gang årligt. Summer og
selvrisikobeløb indeksreguleres ikke. Dog indeksreguleres
behandlingsdækningen under Arbejdsskade, hvis denne er
valgt.
4.1.3 Tidspunkt for indeksregulering
Regulering af præmien foretages på den dato policen har
hovedforfald.
Regulering af forsikringssummer og selvrisikobeløb
foretages hvert år pr. 1. januar.
4.2

Indekstal

4.2.1 Løsøre, Driftstab, Erhvervs- og Produktansvar,
Retshjælp, Transport og Sygedriftstab
Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik
offentliggjorte Lønindeks for den private sektor.
Ved indeksreguleringen forhøjes præmie, summer
og selvrisici med den procent løntallet afviger fra
forrige års offentliggjorte indeks. Er afvigelsen negativ
reguleres beløbene ikke, men forbliver uændret til næste
indeksregulering.
Hvis udgivelsen af Lønindeks for den private sektor ophører,
har Privatsikring ret til at fortsætte indeksreguleringen efter
et andet indeks der offentliggøres af Danmarks Statistik.
4.2.2 Arbejdsskade
Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik
offentliggjorte Lønindeks for den private sektor, samt
udviklingen i det af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte
gennemsnitlige erhvervsevnetab og udviklingen i
Arbejdsskadestyrelsens tilkendelsespraksis. Præmien vil
dog som minimum blive indeksreguleret med Lønindekset.
Hvis offentliggørelsen af komponenterne i det anvendte
indeks ophører eller beregningsmetoderne
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for disse ændres, er selskabet berettiget til at fortsætte
indeksreguleringen på grundlag af et andet relevant indeks.

5.0 Fornyelse og opsigelse
5.1

Fornyelse
Ved forsikringsperiodens udløb fornyes forsikringen
automatisk for en ny tilsvarende periode, med mindre den er
opsagt.
Er perioden flerårig sender Privatsikring et brev herom
tidligst 3 måneder og senest 1 måned før opsigelsesfristen.

5.2

Opsigelse til udløb af en forsikringsperiode
Er forsikringen tegnet som 1-årig forsikring, kan begge
parter opsige den med 1 måneds skriftlig varsel til policens
hovedforfaldsdato, dog tidligst efter 1 år.
Ved forsikringen forstås enten hele policen eller det enkelte
forsikringsprodukt.
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode kan den opsiges
med 1 måneds varsel til den udløbsdato der fremgår af
policen.
Dog kan flerårige forsikringer opsiges mod en efterbetaling,
beregnet som en procentdel af den gældende årspræmie,
hvis der er gået minimum 2 år af aftaleperioden.
Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for en ny
tilsvarende periode. Er perioden flerårig sender Privatsikring
et brev herom tidligst 3 måneder og senest 1 måned før
opsigelsesfristen.

5.3

Opsigelse efter skade
Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren
som Privatsikring i tidsrummet fra skadens anmeldelse og
indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden, opsige
det forsikringsprodukt skaden vedrører med 14 dages
varsel.
Hvis policen er tegnet for en flerårig periode kan
forsikringstageren ophæve forsikringsproduktet mod
efterbetaling, beregnet som en procentdel af den gældende
årspræmie for det pågældende forsikringsprodukt.
I stedet for at opsige forsikringsproduktet, kan Privatsikring
gøre en fortsættelse betinget af begrænsninger i dækningen,
ændrede selvrisikoforhold eller forhøjelse af præmien.

6.0 Ændring af præmietarif eller
forsikringsbetingelser.
6.1.1 Varsling
Hvis Privatsikring, for forsikringsprodukter af samme
art, ændrer præmietarif eller forsikringsbetingelser kan
Privatsikring med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald
ændre forsikringsbetingelserne og/eller præmien for denne
police.
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6.1.2 Specielt for Arbejdsskade
Ved ændring af ydelserne efter Lov om sikring mod
følger af arbejdsskade samt de dertil hørende foretagne
hensættelser kan Privatsikring uden varsel ændre præmien
for Arbejdsskade. Det samme gælder ved andre lovmæssig
krav om forøgelse af de foretagne hensættelser.
6.2

Opsigelse
Hvis ændringen er til ugunst for forsikringstageren, kan
det berørte forsikringsprodukt opsiges til samme dato
som ændringen skulle træde i kraft. Opsigelse skal være
modtaget af Privatsikring senest dagen før.

7.0 Forhold der altid skal iagttages
Forsikringstageren er forpligtet til, at
- holde de forsikrede genstande i god og driftssikker stand
- sikre lovgivningen er overholdt
- forskrifter fra producenter og leverandører overholdes
Lovgivning er eksempelvis, men ikke begrænset til
- Tekniske og Driftsmæssige forskrifter
- Cirkulærer
- Bekendtgørelser herunder regler for brug af åben ild
- Stærkstrømsreglement herunder renholdelse af el-tavler, styretavler og –installationer
Hvis det i forbindelse med en skade konstateres, at disse
krav ikke er overholdt, kan det medføre at erstatningen
nedsættes eller helt bortfalder.

8.0 Risikoforandring
Privatsikring skal straks underrettes hvis
- oplysningerne i policen er i uoverensstemmelse med de
faktiske forhold
- virksomhedens geografiske aktivitetsområde ændres
- der med forsikringstagerens vidende sker ændringer i
risikoforholdene, så faren forøges
- tagtype ændres fra hårdt tag til stråtag
- der tegnes sideløbende forsikring i andet selskab
- det forsikrede, herunder virksomheden, skifter ejer
- den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande
flytter til et andet sted end det i policen angivne
- branchekoden ændres eller virksomheden registreres med
flere branchekoder
- der sker ændringer i virksomhedens momsregistrering
Privatsikring træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og
på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte.
Hvis Privatsikring ikke modtager meddelelse om
ovennævnte ændringer, kan det medføre at erstatningen
nedsættes eller helt bortfalder.
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9.0 Ejerskifte, konkurs og rekonstruktion, jf.
konkursloven
Ejerskifte skal straks anmeldes til Privatsikring. Konkurs og
rekonstruktion betragtes som ejerskifte

10.0 Besigtigelse af det forsikrede
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Privatsikring er til enhver tid berettiget til at vurdere
risikoforholdene ved at besigtige den forsikrede virksomhed.
Hvis det ved besigtigelsen konstateres, at risikoen er
forøget, kan Privatsikring enten fastsætte en frist til at bringe
risikoforholdene i orden, forhøje præmie og selvrisiko eller
opsige den eller de forsikringsprodukter risikoen vedrører,
uden varsel.
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Fællesbetingelser for løsøreforsikring
1.0 Hvem er dækket
1.1

Forsikringstageren
Sikrede er den på policen anførte forsikringstager som ejer
eller bruger af de forsikrede genstande.

1.2

Andre, hvis løsøre forsikringstageren bærer risikoen for
Indenfor forsikringssummen dækkes endvidere løsøre
tilhørende andre, hvor forsikringstageren bærer risikoen,
forudsat det ikke er dækket af anden forsikring.

1.3

Andre, hvis løsøre forsikringstageren ikke bærer
risikoen for
Hvis forsikringssummen er tilstrækkelig omfatter
forsikringen endvidere løsøre som tilhører andre, men som
forsikringstageren i skadetilfælde ikke er pligtig at erstatte,
eller bærer risikoen for, forudsat det ikke er dækket af anden
forsikring.

2.0 Hvor dækker forsikringen

4.2

Forsikringen dækker ikke skader, der er omfattet af en
garanti fra fx leverandør, reparatør eller installatør.

4.3

Forsikringen dækker ikke indirekte tab, bortset fra dem der
er dækket under driftstabsforsikringen.

4.4

Forsikringen dækker ikke skader af kosmetisk art samt
farveforskelle mellem erstattede genstande og de
ubeskadigede.

4.5

Forsikringen dækker ikke skade som følge af en
terrorhandling, hvor der benyttes såkaldte NBCR- våben,
dvs. Nukleare, Biologiske, Kemiske og Radioaktive våben.

4.6

Forsikringen dækker ikke skade eller tab som følge af
datamisbrug af enhver art, herunder programmanipulation,
virus, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på
eller i tilknytning til IT-udstyr.

5.0 Hvilke genstande er omfattet

Forsikringen dækker skader sket på det eller de
forsikringssteder der er nævnt i policen.
Skade på genstande der befinder sig udenfor
forsikringsstedet er dækket, når det fremgår af policen at der
er tegnet dækning for ”Løsøre udenfor forsikringsstedet”,
”Pludselig skade” og/eller ”Container og skurvogn”.
Nærmere regler er defineret i betingelserne for de respektive
dækninger.

Under de respektive dækninger kan visse af de her
nævnte genstande være undtaget eller der kan være
begrænsninger og/eller særlige regler. Det vil i så fald
fremgå af betingelserne for de pågældende dækninger
5.1

Halvfabrikata, færdigvarer, emballage, inventar,
installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr, herunder
værktøj og redskaber samt motorkøretøjer.

5.2

Rede penge, *pengerepræsentativer, værdipapirer og
dokumenter der beror på forsikringsstedet/-erne

5.3

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

5.4

Endvidere omfatter forsikringen afholdte udgifter efter
en dækket skade, til genfremstilling af originalmodeller,
tegninger, kartoteker og forretningsbøger. Desuden
genfremstilling af elektronisk lagrede data forudsat der føres
backup mindst hver 5. arbejdsdag og backup opbevares
forsvarligt i brand-, data- eller pengeskab, på ekstern server
eller i anden bygning. Såfremt backup’en ikke er brugbar
betales kun genfremstilling af de sidste 5 arbejdsdages data.

5.5

Følgende genstande er ikke omfattet:
Motorkøretøjer der er registreringspligtige, knallerter samt
sø- og luftfartøjer, med mindre de hører til en virksomhed
der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler
dem. Ligeledes er de omfattet hvis de tilhører andre jf. punkt
1.2 og er overladt i forsikringstagerens varetægt som led i
den på policen beskrevne virksomhed.

3.0 Hvad dækker forsikringen
Forsikringen dækker skade, sket i *forsikringstiden, på de
genstande der ifølge policen er omfattet af en valgt dækning.

4.0 Skader, der aldrig er dækket:
4.1

02-1

Forsikringen dækker ikke skader, eller udbredelse af
skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i
forbindelse med:
- Jordskælv eller andre naturforstyrrelser
- Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser,
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder
- Atomkernereaktioner for eksempel kernespaltning (fission),
kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald,
hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid.
Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte er
forårsaget af eller sker i forbindelse med kerne-reaktioner,
anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller
videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været
forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med
reaktor- eller acceleratordrift.
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Genstande der er, eller ville være omfattet af en
bygningsforsikring. Dog er skade på glas samt baldakin og
markise dækket, hvis det fremgår af policen at dækningerne
er valgt.

Erstatningen fastsættes efter bestemmelserne i afsnit 6 samt
følgende:
7.1

6.0 Hvordan fastsættes forsikringsværdien
I forsikringssummen medregnes værdien af alt løsøre
6.1

6.3

Forskellen mellem erstatning til nyværdi og til dagsværdi
udbetales først når de beskadigede genstande er istandsat
eller genanskaffet.
Hvis forsikringstageren træffer bindende aftaler om at
istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede
inden 1 måned efter skadedagen, dækkes endvidere
eventuelle merudgifter pga. af prisstigninger i tidsrummet
mellem skadedagen og leveringstidspunktet.

6.4

Færdigvarer af egen tilvirkning
Værdien af genstande som forsikringstageren selv har
tilvirket til salg, fastsættes til den pris, som kan opnås ved
salg på almindelige vilkår. Herfra trækkes 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, hvis
forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted.
Varer under tilvirkning
Værdien af genstande som forsikringstageren selv
har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres
på grundlag af 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 samme fradrag og forbehold som ovenfor
nævnt i punkt 6.2
Varer og andre genstande
Værdien af andre genstande end de i punkt 6.1 til 6.5
nævnte fastsættes til dagsværdi, hvorved forstås den til
enhver tid gældende genanskaffelsespris med rimeligt
fradrag for alder, brug nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder.

Skadeopgørelse
Skaden opgøres som værdien af løsøret umiddelbart før
skaden og værdien efter skaden. For genstande værdisat til
nyværdi dog som forskellen mellem nyværdien før skaden
og værdien efter skaden.
Erstatning til nyværdi forudsætter, at genstanden
istandsættes eller genanskaffes inden 1 år fra skadedagen. I
modsat fald erstattes til dagsværdi.

Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr
Værdien fastsættes på grundlag af nyværdien, hvorved
forstås den til enhver tid gældende genanskaffelses
pris for tilsvarende udstyr uden fradrag for slid og alder,
men med rimelig fradrag for værdiforringelse ved nedsat
anvendelighed, utidssvarende konstruktion, teknologisk
forældelse og andre omstændigheder.
Hertil skal lægges udgifter til installering, montering,
indkøring, told, fragt og andre afgifter.

6.2
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Privatsikring kan overtage en beskadiget genstand mod at
erstatte dens værdi, jf. punkt 6, før skaden
Privatsikring har desuden ret til at yde erstatning ved at
levere en genstand magen til den skaderamte, eller ved at
sætte den beskadigede genstand i samme stand som før
skaden.
7.2

*Underforsikring
Hvis forsikringsværdien udregnet efter reglerne i punkt 6.1
til 6.4 overstiger forsikringssummen, erstattes skaden kun
forholdsmæssigt.
Dog gøres underforsikring ikke gældende, hvis de forsikrede
værdier ikke overstiger forsikringssummen med mere
end 20 %. Dette dog forudsat, at værdien af løsøre var
korrekt fastsat ved forsikringens tegning/ajourføring, samt at
forsikringstageren mindst en gang årligt oplyser Privatsikring
om ændringer.

7.3

Følgeudgifter
Efter en dækningsberettiget skade betales
Indenfor forsikringssummen:

6.5

6.6

Originalmodeller, tegninger, kartoteker,
forretningsbøger og elektronisk lagrede data.
Værdien fastsættes som udgifterne til genfremstilling af
disse.
Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer,
dokumenter
Værdien fastsættes til den sum der er aftalt forsikring for.
Summen fremgår af policen.

7.0 Erstatningsfastsættelse

7.3.1 Genstande der bortkommer
- Genstande, der bortkommer under en
forsikringsbegivenhed.
Udover forsikringssummen:
7.3.2 Redning og bevaring
Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede
genstande i forbindelse med en forsikrings-begivenhed.
Ved rimelige menes at udgiftens størrelse skal stå i fornuftigt
forhold til værdien af det der reddes/bevares.

Side

7.3.3 Oprydning
Nødvendige udgifter til
- Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder
bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande,
herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra
virksomheden
- Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og
effekter anvendt ved skadebekæmpelse
Udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig
behandling af jord, vand eller luft idet omgivne miljø dækkes
ikke, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være
nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed.
Erstatningen kan højest udgøre den i policen nævnte sum.
7.3.4 Lovliggørelse
Forsikringen dækker forøgede retableringsudgifter ved
istandsættelse eller genanskaffelse af produktionsudstyr
efter en skade, der er dækket af forsikringen, når det er
nødvendigt for at opfylde krav, som stilles af offentlige
myndigheder i kraft af lovgivningen.
Det er en betingelse for erstatningen at
- de forøgede udgifter vedrører beskadiget
produktionsudstyr

-
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der ikke har kunnet opnås dispensation fra
bestemmelserne
produktionsudstyrets værdiforringelse på grund af slid og
ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdien
den enkelte produktionsenhed er beskadiget med mere
end 50% i forhold til nyværdien
udgifterne ikke vedrører gennemførelse af krav, som
myndighederne har eller kunne have stillet før skaden.

Erstatningen beregnes som de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til
retablering til samme anvendelse på samme sted.
Erstatning til lovliggørelse er for hver enkelt beskadiget
genstand begrænset til 25% af nyværdien, dog
maksimalt 5% af produktionsudstyrets samlede *nyværdi/
forsikringssum.

8.0 Selvrisiko
Det fremgår af policen om der gælder en selvrisiko for den
pågældende dækning.
Selvrisikoen vil blive gjort gældende pr. skadesbegivenhed
pr. forsikringssted. Bliver flere objekter på samme
forsikringssted ramt af samme skadesbegivenhed (fx tyveri,
storm eller brand) vil der kun blive trukket en (den højeste)
selvrisiko.

Side
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Brand
1.0 Hvilke genstande er omfattet
De løsøregenstande der er tegnet brandforsikring for, jf.
policen og Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 5

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- *brand
- lynnedslag, herunder overspænding og induktion eller
andre elektriske fænomener, når lynet påviseligt er slået
direkte ned i det forsikrede løsøre eller de bygninger, hvor
det forsikrede løsøre er.
- *eksplosion
- pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til
rumopvarmning
- nedstyrtning af eller fra luftfartøjer
- slukning, når der er tale om at forebygge eller begrænse
en skade der er omfattet af brandforsikringen

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
- svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller
smeltning uden at det er sket ved *brand, *eksplosion eller
lynnedslag
- skader på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller
varme og derved kommer i brand eller beskadiges
- sønderrivning af dampkedler og autoklaver som følge
af materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft,
væsketryk eller istryk
- skade som følge af tørkogning
- nedstyrtning af eller fra luftfartøj, når skaden er forårsaget
af medførte sprængstoffer
- skade ved kortslutning, overspænding/induktion eller
elektriske fænomener som ikke skyldes direkte lynnedslag

06-1

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.

5.0 Særlig selvrisiko for skader forårsaget af
varmt arbejde
Hvis der på skadestidspunktet foregår varmt arbejde, gælder
der en særlig selvrisiko på 10 % af skaden, dog mindst
10.000 kr. og højst 100.000 kr., med mindre sikrede kan
bevise, at skaden ikke er sket som følge af dette arbejde.
Denne særlige selvrisiko er ud over hvad der i øvrigt er aftalt
af selvrisiko for brandforsikringen. Ligeledes indgår den
ikke i en eventuel aftalt maksimering af den samlede årlige
selvrisiko.
Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning,
skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring,
opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde
med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med
maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer,
vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder mv.
Bortfald af selvrisiko
Der skal ikke betales selvrisiko, hvis
1) sikrede kan fremvise godkendt aftaleblanket underskrevet
af den ansvarlige leder i virksomheden, brandvagten og
den håndværker der udfører arbejdet. Blanketten skal
være underskrevet, inden varmt arbejde påbegyndes.
(Aftaleblanket skal ikke udfyldes når varmt arbejde udføres
af egne medarbejdere som led i virksomhedens daglige
aktiviteter og produktion).
2) sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte
det varme arbejde er certificerede til det ved at have
gennemført kursus i varmt arbejde på Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut eller et svarende til.

Side
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Tyveri
1.0 Hvilke genstande er omfattet
De løsøregenstande der er tegnet tyveridækning for, jf.
policen og Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 5,
forudsat disse befinder sig i bygning. Åbne skure, halvtage,
drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred,
plastfolie eller lignende betragtes ikke som bygninger.

Ligeledes er hærværk på forsikrede genstande i forbindelse
med ran og røveri dækket.
2.3

Genstande i containere er kun omfattet hvis det fremgår af
policen.

Det er en betingelse for dækning under transport, at den der
transporterer rede penge er over 18 år.

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
2.1

2.4

*Indbrudstyveri
Der er tale om indbrudstyveri, når tyven har skaffet sig
adgang til forsvarligt sikrede og forsvarligt aflåste bygninger
eller lokaler. I policen er det anført hvilket sikringsniveau der
gælder for det forsikrede løsøre.

Den samlede værdi af de forsikrede genstande skal svare
til den samlede forsikringssum for løsørepositionen, ligesom
de respektive højest tilladte beløb i varegrupperne ikke må
overskrides.
2.5

Indholdet i Varegrupperne er beskrevet i afsnit 5.
Rede penge, *pengerepræsentativer, værdipapirer og
dokumenter er dækket med indtil de forsikringssummer,
der fremgår af policen for henholdsvis opbevaring udenfor
en F&P-registreret godkendt værdiopbevaringsenhed og
opbevaring i en F&P-registreret gværdiopbevaringsenhed.
Hvis ikke andet fremgår, forudsættes det, at der er tale om
en F&P-registreret værdiopbevaringsenhed i mindst Grade
0 efter EN 1143-1 (BLÅ klasse) jf. Forsikring & Pensions
Sikringskatalog, *www.fpsikring.dk.
Hvis nøgler eller koden til pengeskab eller –boks
har været glemt eller efterladt på forsikringsstedet
erstattes tabet jf. reglerne for tyveri udenfor godkendt
værdiopbevaringsenhed.

Omstilling af låse
Hvis virksomhedens nøgler bliver stjålet ved en begivenhed
der er omfattet tyveridækningen, så dækkes med indtil den
forsikringssum for låseomstilling der fremgår af policen,
omkostninger til omstilling eller udskiftning af virksomhedens
låse.
Hvis virksomhedens beskæftigelse naturligt medfører, at
forsikringstageren eller dennes ansatte har nøgler i deres
varetægt til 3. mands bygninger, og disse nøgler stjæles ved
indbrudstyveri enten hos forsikringstageren eller dennes
ansatte, dækkes dokumenterede omkostninger, som ikke
er omfattet af 3. mands egen forsikring, til udskiftning eller
omstilling af låse hos 3. mand, med indtil den forsikringssum
for låseomstilling der fremgår af policen.

De beløb der står udfor de enkelte varegrupper i policen
viser de højest tilladte beløb for hver varegruppe med det
aktuelle sikringsniveau.

Der gælder samme sikringskrav for løsøre, der befinder sig
uden for forsikringsstedet som på forsikringsstedet.

*Ran og røveri
*Ran og røveri af løsøre herunder rede penge,
*pengerepræsentativer, værdipapirer og dokumenter, der
sker fra forsikringsstedet eller under transport overalt i
*Danmark er dækket med indtil de forsikringssummer der
fremgår af policen.

Endvidere dækkes
De udgifter, der eventuelt påhviler forsikringstageren som
lejer, til istandsættelse af beskadigelser, dog ikke glasruder,
som ved indbrudstyveri eller bevisligt forsøg herpå, sker på
de lokaler som han benytter.

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
- tyveri hvis der ikke er synligt opbrud, med mindre det kan
sandsynliggøres, at tyveriet er sket ved brug af dirke,
falske eller tillistede nøgler
- tyveri hvis døre og andre adgangsveje ikke har været
låst forsvarligt, og vinduerne ikke har været lukkede og
tilhaspede
- ran og røveri, hvor et medlem af forsikringstagerens
personale har været delagtigt

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
2.2
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*Hærværk
I forbindelse med indbrudstyveri dækkes tillige *hærværk på
forsikrede genstande i aflåst bygning eller lokale.

Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
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Endvidere gælder, at hvis kravene til sikringsniveau eller
kravene om varebegrænsning ikke er overholdt, erstattes
60 % af samtlige beløb, som inden fradrag af selvrisiko ville
komme til udbetaling hvis kravene var opfyldt.
Er hverken kravene til sikringsniveau eller varebegrænsning
overholdt, erstattes kun 40 % af samtlige beløb som inden
fradrag af selvrisiko ville komme til udbetaling, hvis kravene
var opfyldt,

5.0 Varegrupper
Beløbene i varegrupperne indeksreguleres ikke.
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Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til
varegruppe 3).
Spiritus.
Cd'er, dvd'er samt elektroniske spil.
Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske).
Elektroniske kontormaskiner, (som ikke hører til varegruppe
3).
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.
Varegruppe 5
Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele
og udstyr
(tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).

Varegruppe 1 – 5 omfatter varer beregnet til videresalg,
udlejning, reparation, demonstration samt oplagring.

Brillestel.
Solbriller med en stykværdi over 100 kr.

Varegruppe 6 omfatter særligt løsøre i form af elektrisk
udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og
foreninger.
Varegruppe 1
Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med
ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere,
diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og
uindfattede).
Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår.
Lomme- og armbåndsure med en stykværdi over 1.000 kr.
Varegruppe 2
Tobaksvarer
E-cigaretter og refill.
Varegruppe 3
It-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme,
programmel, og andet teknisk udstyr, der indgår i et
computer-system.
TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk
udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cdudstyr samt paraboler.
Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse.
Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr.

Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler.
El- og motordrevet håndværktøj.
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under 1.000
kr.
Hårde hvidevarer.
Møbler med en stykpris over 1.000 kr.
Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.
Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under
10.000 kr.
Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000
kr.
Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er
indregistrerede samt reservedele og udstyr til disse,
(tv, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
Skibs- og bådudstyr, (tv-, radio- og navigationsudstyr hører
til varegruppe 3).
Fodtøj.
Ure med en stykværdi under 1.000 kr.
Varegruppe 6
Særligt løsøre i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og
foreninger

Våben, ammunition og sprængstoffer.
Foto- og filmudstyr.
Læder- og skindbeklædning.
Pelse og pelsværk.
Parfumerivarer.
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000
kr.
Varegruppe 4
Sportsudstyr.

Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr (som nævnt under
varegruppe 3 og 4):
It-udstyr, herunder pc'er, projektorer, fladskærme,
programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et
computer-system.
Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk
udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cdudstyr samt paraboler.
Foto- og filmudstyr.
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.
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Vand
1.0 Hvilke genstande er omfattet
3.0 Hvilke skader dækkes ikke

1.1

De løsøregenstande der er tegnet vanddækning for, jf.
policen og Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 5.

(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)

Bortset fra
Genstande der ikke befinder sig i bygninger. Åbne
skure, containere, skurvogne, halvtage, drivhuse,
gitterkonstruktioner eller konstruktioner beklædt med lærred,
plastfolie eller lignende betragtes ikke som bygninger.

Forsikringen dækker ikke
- Vandskade på genstande i kælder, som ikke er anbragt
på fast ikke-vandsugende underlag mindst 30 cm over
gulvniveau. Dette krav gælder ikke møbler som borde og
stole samt rullende materiel, eksempelvis fejemaskiner,
der anvendes i forbindelse med virksomhedens/
ejendommens daglige drift.
- Skade som følge af nedbør og smeltevand, der trænger
gennem tag eller ydervægge
- Skade fra nedløbsrør og tagrender medmindre årsagen er
voldsomt *sky- eller *tøbrud
- Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller
vandløb
- Skade som følge af opstigning af kloakvand, medmindre
årsagen er voldsomt *sky- eller *tøbrud
- Skade opstået under påfyldning eller aftapning af væsker
- Skade i forbindelse med bygge- eller reparationsarbejde, i
det omfang skaden kan kræves erstattet af andre
- Skade der skyldes *manglende vedligeholdelse
- Skade som følge af frostsprængning med mindre skaden
skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning
- udgifter til vand, olie m.m. der går tabt ved en skade

Dog omfattes udvendigt udsugningsanlæg, inklusive
installationer, for maskiner og arbejdsprocesser.

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- Tilfældig *udstrømning af vand, olie og kølevæske fra
bygningens røranlæg og dertil knyttede installationer,
herunder luftkonditionering samt køle- og fryseanlæg og
akvarier
- Voldsomt *sky- eller *tøbrud hvor vandet ikke kan
få normalt afløb og derfor oversvømmer de af
forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem
afløbsledninger.
- *Storm, skypumpe samt snetryk der beskadiger de
bygninger hvori løsøret befinder sig
- Væltende eller nedstyrtende genstande i forbindelse med
*storm der udefra beskadiger den bygning hvori løsøret
befinder sig
- Nedbør når skaden er en umiddelbar følge af en *stormeller skypumpeskade på bygningen hvori det forsikrede
løsøre befinder sig.
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4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
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Elskade
1.0 Hvilke genstande er omfattet

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)

Virksomhedens maskiner, drifts- og administrationsudstyr
beroende på forsikringsstedet jf. Fællesbetingelser for
løsøreforsikring afsnit 5.

Forsikringen dækker ikke
- Skade der er, eller ville være, omfattet af en
løsørebrandforsikring
- Skade der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering
- Skade på el-installationer, der ikke er i overensstemmelse
med Stærkstømsbekendtgørelsen eller anvendes i strid
hermed
- Skade der skyldes *manglende vedligeholdelse
- Skade der skyldes *mekanisk ødelæggelse
- Skade som følge af vand-, syre-, og andre aggressive
dampe, såfremt virksomhedens art normalt betinger
tilstedeværelsen af sådanne dampe
- Retablering af programmer hvor der ikke kan
dokumenteres brugsret

Endvidere dækkes administrativ Edb-udstyr der befinder sig
på forsikringstagerens og de ansattes privatadresse.
1.1

Bortset fra
- kraner, entreprenørmaskiner, indregistrerede
motorkøretøjer og udvendige udsugningsanlæg
- maskiner og anlæg som forsikringstageren har til
opbevaring eller i sin varetægt og som han ikke i henhold
til kontrakt er forpligtet til at erstatte
- maskiner som forsikringstageren reparerer eller
bearbejder, udover vedligeholdelse af egne maskiner
- genstande forsikringstageren udlejer, udlåner eller leaser
ud
3.1
Det forudsættes, at maskiner, anlæg er overtaget og klar til
brug

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- *kortslutning
- Overspænding og induktion
Endvidere dækkes
- Udgifter til retablering af egne data på elektroniske
databærende medier, der er gået tabt ved en
dækningsberettiget elskade. Dækningen forudsætter, at
der sker backup kopiering af data i intervaller af maksimalt
5 arbejdsdøgns varighed.

-

09-1

Efter aftale med Privatsikring, andre nødvendige,
rimelig og dokumenterede meromkostninger som
forsikringstageren afholder for at undgå, eller
forkorte, afbrydelse eller forstyrrelse i driften efter en
dækningsberettiget elskade på udelukkende elektroniske
databærende medier. Der gælder en karenstid på 2
arbejdsdøgn, og dækningsperioden herefter er 12
måneder

Sikkerhedsforskrifter
Det er en betingelse for dækning at
- Forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere
holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god og
driftsikker stand og straks lader fejl og mangler som
kommer til kundskab afhjælpe, herunder lader de
reparationer og ændringer udføre, som Privatsikring måtte
anse for nødvendige
- At de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes
- At de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om
betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse
overholdes

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
For retablering af data samt meromkostninger kan den
samlede erstatningen ikke overstige den forsikringssum for
retablering af data/meromkostninger der fremgår af policen.
Ekstraudgifter i form af transport af maskiner eller
reparationsgrej samt udgifter for eksempel som følge af
gennembrydning eller afstivning af mure og gulve erstattes
efter normale takster, dog maksimalt 10 % af skadeudgiften.
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15 af 76

Hærværk og graffiti
1.0 Hvilke genstande er omfattet
De løsøregenstande der er tegnet hærværk og
graffitidækning for, jf. policen og Fællesbetingelser for
løsøreforsikring afsnit 5.

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- *hærværk
- graffiti og anden ulovlig påmaling på de forsikrede
genstande
Endvidere udgifter til
- udrykningsgebyr til alarmfirma, for så vidt dette ikke er
dækket af anden forsikring eller serviceaftale
- rimelige udgifter til midlertidig vagtordning ifølge aftale med
Privatsikring
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3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
- hærværk på alle former for glas samt erstatningsmateriale
for glas, der kan betegnes som bygningsglas eller
inventarglas
- hærværk på alle former for sanitet
- farveforskelle efter afrensning

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.

Side

16 af 76

Pludselig skade
1.0 Hvilke genstande er omfattet
De løsøregenstande der er tegnet Pludselig skadedækning
for, jf. policen og Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit
5
1.1

Bortset fra
- 3. mands genstande som forsikringstageren ikke i henhold
til kontrakt er forpligtet til at erstatte
- maskiner som forsikringstageren reparerer eller
bearbejder, udover vedligeholdelse af egne maskiner
- genstande forsikringstageren udlejer, udlåner eller leaser
ud

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
*Udefrakommende pludselige og uforudsete begivenheder,
uanset om årsagen til begivenheden er pludselig eller ej.
Endvidere dækkes
- udgifter til retablering af egne data på elektroniske
databærende medier, der er gået tabt ved en
dækningsberettiget pludselig skade. Dækningen
forudsætter, at der sker backup kopiering af data i
intervaller af maksimalt 5 arbejdsdøgns varighed.
- efter aftale med Privatsikring, andre nødvendige, rimelig og
dokumenterede meromkostninger som forsikringstageren
afholder for at undgå, eller forkorte, afbrydelse eller
forstyrrelse i driften efter en dækningsberettiget pludselig
skade på udelukkende elektroniske databærende
medier. Der gælder en karenstid på 2 arbejdsdøgn, og
dækningsperioden herefter er 12 måneder
Forsikringen er et supplement til de øvrige dækninger der
kan tegnes på denne løsøreforsikring, hvorfor nedennævnte
undtagelser er gældende

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
Skader, der er omfattet af, eller undtaget i, følgende øvrige
dækninger, uanset om disse er tegnet eller ej:
- Brand
- Tyveri
Dog dækkes simpelt tyveri af virksomhedens:
- mobile maskiner til udendørs brug, tekniske
måleinstrumenter inkl. tilbehør beroende overalt i Danmark
- bærbare PC’ere fra aflåst bagagerum eller aflåst og
tildækket varerum i bil (motorkøretøj) når der er sket
voldelig opbrud af bil (motorkøretøj), i tidsrummet mellem
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-

klokken 07.00 og 20.00, når bilen beror overalt i *Europa.
Hvis tyveri konstateres uden for dette tidsrum, betragtes
tyveriet som sket efter kl. 20.00, medmindre det modsatte
kan bevises.
Vand
Elskade
Hærværk og graffiti
Maskinhaveri
Glas- og sanitet
Køle og dybfrost

Endvidere dækker forsikringen ikke
- skade forårsaget af bakterier, dyr, mug, svamp eller
insekter
- skade som følge af sprængningsarbejde på
forsikringsstedet
- skade der skyldes temperaturændringer, kondens
fugtighed, krympning, tab af vægt, forurening,
sammenblanding, lyspåvirkning, ændringer i smag
eller struktur. Forsikringen dækker dog, hvis skaden
er en direkte følge af en i øvrigt dækningsberettiget
skadebegivenhed.
- skade der skyldes fejl eller mangler, som var eller
burde være forsikringstageren eller dennes *ansvarlige
medarbejder bekendt
- skade der skyldes forsæt, grov uagtsomhed,
overbelastning, mangelfuld pasning eller vedligeholdelse,
for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller
dennes *ansvarlige medarbejder til last
- skade der skyldes slid og ælde, rust, tæring eller korrosion
- udgifter til olie og kølemedier, medmindre det er en direkte
følge af en dækningsberettiget skade
- skade på genstande, der er under bearbejdelse, når
årsagen til skaden direkte kan henføres hertil
- skade som følge af vand-, syre-, og andre aggressive
dampe, såfremt virksomhedens art normalt betinger
tilstedeværelsen af sådanne dampe
- retablering af programmer hvor der ikke kan dokumenteres
brugsret
- vejrligets påvirkning når løsøret befinder sig under åben
himmel samt i skure, containere, halvtage, drivhuse eller
i konstruktioner der kun er beklædt med lærred eller
plastfolie

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på
uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold
til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.

Side

For retablering af data samt meromkostninger kan den
samlede erstatningen ikke overstige den forsikringssum for
retablering af data/meromkostninger der fremgår af policen.

17 af 76

Ekstraudgifter i form af transport af maskiner eller
reparationsgrej samt udgifter for eksempel som følge af
gennembrydning eller afstivning af mure og gulve erstattes
efter normale takster, dog maksimalt 10 % af skadeudgiften.

Side

18 af 76

Pludselig skade Maskineri
1.0 Hvilke genstande er omfattet
Virksomhedens maskiner, drifts- og administrationsudstyr
beroende på forsikringsstedet jf. Fællesbetingelser for
løsøreforsikring afsnit 5
Endvidere dækkes administrativ Edb-udstyr der befinder sig
på forsikringstagerens og de ansattes privatadresse.
1.1

Bortset fra
- 3. mands genstande som forsikringstageren ikke i henhold
til kontrakt er forpligtet til at erstatte
- maskiner som forsikringstageren reparerer eller
bearbejder, udover vedligeholdelse af egne maskiner
- genstande forsikringstageren udlejer, udlåner eller leaser
ud
Det forudsættes, at maskiner, anlæg er overtaget og klar til
brug

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
*Udefrakommende pludselige og uforudsete begivenheder,
uanset om årsagen til begivenheden er pludselig eller ej.
Endvidere dækkes
- udgifter til retablering af egne data på elektroniske
databærende medier, der er gået tabt ved en
dækningsberettiget pludselig skade. Dækningen
forudsætter, at der sker backup kopiering af data i
intervaller af maksimalt 5 arbejdsdøgns varighed.
- efter aftale med Privatsikring, andre nødvendige, rimelig og
dokumenterede meromkostninger som forsikringstageren
afholder for at undgå, eller forkorte, afbrydelse eller
forstyrrelse i driften efter en dækningsberettiget pludselig
skade på udelukkende elektroniske databærende
medier. Der gælder en karenstid på 2 arbejdsdøgn, og
dækningsperioden herefter er 12 måneder
Forsikringen er et supplement til de øvrige dækninger der
kan tegnes på denne løsøreforsikring, hvorfor nedennævnte
undtagelser er gældende

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
Skader, der er omfattet af, eller undtaget i, følgende øvrige
dækninger, uanset om disse er tegnet eller ej:
- Brand
- Tyveri
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Dog dækkes simpelt tyveri af virksomhedens:
- mobile maskiner til udendørs brug, tekniske
måleinstrumenter inkl. tilbehør beroende overalt i Danmark
- bærbare PC’ere fra aflåst bagagerum eller aflåst og
tildækket varerum i bil (motorkøretøj) når der er sket
voldelig opbrud af bil (motorkøretøj), i tidsrummet mellem
klokken 07.00 og 20.00, når bilen beror overalt i *Europa.
Hvis tyveri konstateres uden for dette tidsrum, betragtes
tyveriet som sket efter kl. 20.00, medmindre det modsatte
kan bevises.
- Vand
- Elskade
- Hærværk og graffiti
- Maskinhaveri
- Glas- og sanitet
- Køle og dybfrost
Endvidere dækker forsikringen ikke
- skade forårsaget af bakterier, dyr, mug, svamp eller
insekter
- skade som følge af sprængningsarbejde på
forsikringsstedet
- skade der skyldes temperaturændringer, kondens
fugtighed, krympning, tab af vægt, forurening,
sammenblanding, lyspåvirkning, ændringer i smag
eller struktur. Forsikringen dækker dog, hvis skaden
er en direkte følge af en i øvrigt dækningsberettiget
skadebegivenhed.
- skade der skyldes fejl eller mangler, som var eller
burde være forsikringstageren eller dennes *ansvarlige
medarbejder bekendt
- skade der skyldes forsæt, grov uagtsomhed,
overbelastning, mangelfuld pasning eller vedligeholdelse,
for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller
dennes *ansvarlige medarbejder til last
- skade der skyldes slid og ælde, rust, tæring eller korrosion
- udgifter til olie og kølemedier, medmindre det er en direkte
følge af en dækningsberettiget skade
- skade på genstande, der er under bearbejdelse, når
årsagen til skaden direkte kan henføres hertil
- skade som følge af vand-, syre-, og andre aggressive
dampe, såfremt virksomhedens art normalt betinger
tilstedeværelsen af sådanne dampe
- retablering af programmer hvor der ikke kan dokumenteres
brugsret
- vejrligets påvirkning når løsøret befinder sig under åben
himmel samt i skure, containere, halvtage, drivhuse eller
i konstruktioner der kun er beklædt med lærred eller
plastfolie

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.

Side

Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på
uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold
til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.
For retablering af data samt meromkostninger kan den
samlede erstatningen ikke overstige den forsikringssum for
retablering af data/meromkostninger der fremgår af policen.

19 af 76

Ekstraudgifter i form af transport af maskiner eller
reparationsgrej samt udgifter for eksempel som følge af
gennembrydning eller afstivning af mure og gulve erstattes
efter normale takster, dog maksimalt 10 % af skadeudgiften.

Side

20 af 76

Maskinhaveri
Forsikringen dækker ikke

1.0 Hvilke genstande er omfattet

Skader, der er omfattet af, eller undtaget i, følgende øvrige
dækninger, uanset om disse er tegnet eller ej:
- Brand
- Tyveri
- Vand
- Elskade
- Hærværk og graffiti
- Pludselig skade
- Glas- og sanitet
- Køle og dybfrost

Virksomhedens maskiner, drifts- og administrationsudstyr
beroende på forsikringsstedet jf. Fællesbetingelser for
løsøreforsikring afsnit 5
Endvidere dækkes administrativ Edb-udstyr der befinder sig
på forsikringstagerens og de ansattes privatadresse.
1.1

Bortset fra
- kraner, entreprenørmaskiner, indregistrerede
motorkøretøjer og udvendige udsugningsanlæg
- maskiner og anlæg som forsikringstageren har til
opbevaring eller i sin varetægt og som han ikke i henhold
til kontrakt er forpligtet til at erstatte
- maskiner som forsikringstageren reparerer eller
bearbejder, udover vedligeholdelse af egne maskiner
- genstande forsikringstageren udlejer, udlåner eller leaser
ud

Endvidere dækker forsikringen ikke
- Skade der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler,
remme, værkstøj, forme, matricer og andre sådanne dele
der fra tid til anden fordrer udskiftning
- Skade der alene består i funktionsfejl
- Skade som følge af vand-, syre-, og andre aggressive
dampe, såfremt virksomhedens art normalt betinger
tilstedeværelsen af sådanne dampe
- Skade som følge af at genstanden er anbragt i et miljø den
ikke er konstrueret til
- Skade der skyldes fejl eller mangler, som var eller
burde være forsikringstageren eller dennes *ansvarlige
medarbejder bekendt
- Skade der skyldes forsæt, grov uagtsomhed, mangelfuld
pasning eller vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges
forsikringstageren eller dennes *ansvarlige medarbejder til
last
- Skade der er en følge af forkert programmering, tastning,
isætning eller tekstning
- Skade som følge af forstyrrelser i anlæggets funktioner
medmindre sådanne forstyrrelser er en direkte følge af en
dækningsberettiget skade
- Skade der skyldes at maskinen overbelastes eller ikke
anvendes efter dens forskrifter eller konstruktion
- Normal slitage, gradvis forringelse, rust, tæring,
forbrænding, tilkulning, oxydering
- Retablering af programmer hvor der ikke kan
dokumenteres brugsret
- Udgifter til olie og kølemedier, medmindre det er en direkte
følge af en dækningsberettiget skade

Det forudsættes, at maskiner, anlæg er overtaget og klar til
brug

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
Pludselig og uforudsete *indefrakommende begivenheder på
de forsikrede genstande
Endvidere dækkes
- Udgifter til retablering af egne data på elektroniske
databærende medier, der er gået tabt ved en
dækningsberettiget maskinhaveriskade. Dækningen
forudsætter, at der sker backup kopiering af data i
intervaller af maksimalt 5 arbejdsdøgns varighed.
- Efter aftale med Privatsikring, andre nødvendige,
rimelig og dokumenterede meromkostninger som
forsikringstageren afholder for at undgå, eller
forkorte, afbrydelse eller forstyrrelse i driften efter en
dækningsberettiget maskinhaveriskade på udelukkende
elektroniske databærende medier. Der gælder en karenstid
på 2 arbejdsdøgn, og dækningsperioden herefter er 12
måneder
Forsikringen er et supplement til de øvrige dækninger der
kan tegnes på denne løsøreforsikring, hvorfor nedennævnte
undtagelser er gældende.

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
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3.1

Sikkerhedsforskrifter
Det er en betingelse for dækning at
- Forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere
holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god og
driftsikker stand og straks lader fejl og mangler som
kommer til kundskab afhjælpe, herunder lader de
reparationer og ændringer udføre, som Privatsikring måtte
anse for nødvendige
- At de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes

Side

-

At de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om
betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse
overholdes

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på
uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold
til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.

21 af 76

For retablering af data samt meromkostninger kan den
samlede erstatningen ikke overstige den forsikringssum for
retablering af data/meromkostninger der fremgår af policen.
Ekstraudgifter i form af transport af maskiner eller
reparationsgrej samt udgifter for eksempel som følge
af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve
erstattes efter normale takster, dog maksimalt 10 % af
erstatningsudgiften.

Side

22 af 76

Køle og dybfrost
1.0 Hvilke genstande er omfattet
Varer og emballage der opbevares i fryseanlæg og
køleanlæg, på det eller de forsikringssteder der jf. policen er
tegnet køle og dybfrost dækning for.
Det er en betingelse for dækningen, at anlægget
hvori varerne befinder sig holdes i god og driftsikker
stand, at fejl og mangler straks afhjælpes samt at det
regelmæssigt efterses af fagmand jf. gældende forskrifter og
bekendtgørelser.

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- temperaturændring, når denne er forårsaget af pludselig
fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden
pludselig uforudset hændelse
- udstrømmende kølemedium
- *hærværk
Dækningen omfatter såvel de varer der fysisk er beskadiget
som de varer og emballage der skal kasseres efter
myndighedernes påbud.
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3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
- skader, der skyldes forsætlig handling eller grov
uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes
*ansvarlige medarbejderes side
- skade for hvilken en leverandør, reparatør, transportør
eller anden i henhold til kontrakt, garantiforpligtelse, lov
eller retspraksis kan drages til ansvar
- skader, der er eller ville være omfattet af en brand-, tyverieller vandskadedækning
- skader på varer, som ved oplagringens begyndelse ikke
var i fejlfri stand
- skader på varer, som har været længere oplageret end
hvad der er gældende for varens art
- skader på varer i anlæg, som køles med tøris eller krystalis
- skade der alene består i funktionsfejl

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.

Side

23 af 76

Skadedyrsdækning
-

1.0 Hvilke genstande er omfattet
Forsikringen dækker det løsøre, der beror på det eller
de forsikringssteder, der jævnfør policen er tegnet
skadedyrsdækning for.

-

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker
2.1

direkte skade på det forsikrede løsøre forvoldt af rotter, mus
og møl.

2.2

udgifter i forbindelse med destruktion, fjernelse, rengøring
og/eller lukning af virksomheden, herunder rengøring af
lokaler, værelser og rum i virksomheden. Dette forudsat
påbudt af myndighederne efter lovgivning og bekendtgørelse
om skadedyrsbekæmpelse.

2.3

Driftstab i en dækningsperiode på indtil 3 måneder, som
følge af skade nævnt under punkt 2.1 og 2.2

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
3.1
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Forsikringen dækker ikke
- udgifter til forebyggende og bekæmpede foranstaltninger,
her herunder opsætning af skadedyrssikring for eksempel
rottekasser samt veterinærlægemidler og al forebyggende
rengøring, desinfektion og skadebekæmpelsesmidler
- skade forvoldt af skadedyr som har skaffet sig adgang til
bygningen gennem afskårne rør/ledninger med manglende
afpropning eller gennem andre ikke naturlige åbninger
i ydermur eller fundament som var eller burde være
forsikringstageren bekendt
- skade på løsøre udenfor bygning, eller i åbent skur, under
halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred,
plastfolie eller stof eller lignende

3.2

skade, når sikrede inden skaden har fået, eller
kunne være meddelt, påbud eller forbud i henhold til
fødevareloven eller i henhold til de til enhver tid af Miljøog energiministeriet fastsatte regler om rottebekæmpelse,
jævnfør Miljøbeskyttelsesloven
skade, som følge af varens egen beskaffenhed (skade der
udbreder sig i eller fra selve varen)
skade, som følge af mangelfuld hygiejne

Det er en betingelse for dækningen at
- forsikringstageren har abonnement hos et professionelt
og autoriseret skade-bekæmpelsesfirma/sikringsfirma til
effektiv bekæmpelse af de skadedyr forsikringen dækker
for, og aftalen er godkendt af Privatsikring
- skadedyrsbekæmpelsesfirmaet/sikringsfirmaet,
som minimum foretager 4 årlige inspektioner, og
forsikringstageren i forbindelse med skade kan fremvise
servicerapporter, der dokumenterer dette
- forsikringstageren har foretaget alle de forbedringer, der
er i den sidste rapport fra skadedyrsbekæmpelsesfirmaet/
sikringsfirmaet
- forsikringstageren overholder de myndighedsregler herunder bekendtgørelser - der til enhver tid er gældende
- skade straks anmeldes til Privatsikring.
- det beskadigede kasseres såvel efter krav fra
myndighederne som efter aftale med Privatsikring
- forsikringstageren overholder de forskrifter, som meddeles
af myndigheder for at begrænse eller forhindre skade

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
Den i policen nævnte forsikringssum for skadedyrsdækning,
er en *førsterisiko sum. Summen udgør den maksimale
erstatning for den fysiske skade og driftstab pr.
forsikringsbegivenhed.

Side

24 af 76

Storm (telt/boblehal)
1.0 Hvilke genstande er omfattet
Det eller de telte eller boblehaller der er tegnet
stormdækning for jf. policen, med indtil den forsikringssum
der fremgår af policen.

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- *Storm
- Skypumpe
Dækningen omfatter såvel de varer der fysisk er beskadiget
som de varer og emballage der skal kasseres efter
myndighedernes påbud.
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3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
- Skade der skyldes at materialer er mørnet eller på anden
måde svækket af alder og vejrlig.
- Skade som følge af fejlkonstruktion, herunder
også underdimensionerede konstruktioner,
underdimensionerede teltforankringer samt materialefejl.

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres til *dagsværdi. Endvidere gælder
Fællesbetingelsernes afsnit 7 punkt 7.2.
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Markise og baldakin
1.0 Hvilke genstande er omfattet
Markiser og baldakiner jf. Fællesbetingelser for
løsøreforsikring punkt 2 og 3, med den i policen nævnte
forsikringssum.

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
- Skade, der er dækket af en bygningsforsikring

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- *brand
- *storm
- Snetryk
- Påkørsel
- Nedstyrtende genstande
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4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen fastsættes på baggrund af markisens/
baldakinens *dagsværdi. Endvidere gælder
Fællesbetingelsernes afsnit 7 punkt 7.2.
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Glas og sanitet
1.0 Hvilke genstande er omfattet
Glas:
Følgende genstande fremstillet af glas eller
erstatningsmateriale for glas, som hører til virksomhedens
lokaler:
- udvendige og indvendige ruder
- glasdøre
- dørruder
- erhvervsinventarglas
- diske og montre
- udhængs- og udstillingsskabe
- ruder i faste skabe og skillerum
- ruder i brusekabiner
- fastmonterede- og rullespejle
- keramiske kogeplader og ovnruder
- skilte inklusive lysinstallationer
Neonrørskilte:
- neonrørsskilte herunder lysinstallationer
Sanitet:
- toiletter
- urinaler
- bidets
- håndvaske
- badekar
1.1
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Bortset fra
- genstande der ikke er monteret på deres blivende plads
- ruder i drivhuse
- glas og sanitet i ubenyttede og forladte bygninger
- vandhaner, blandingsbatterier, rørinstallationer og
mekanisk udstyr af enhver art
- toiletsæder
- udskiftelige lysstofrør og pærer

-

persienner integreret i vinduer

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- brud på de forsikrede genstande eller pludselig
udefrakommende skade, hvor både årsag og virkning er
pludselig
- omkostninger til midlertidig afdækning af rudearealet efter
en dækningsberettiget skade såfremt dette ikke er dækket
af anden forsikring
- omkostninger til retablering efter en dækningsberettiget
skade af elektrisk indbrudssikring, der er monteret på eller i
ruderne samt solfilm og –filtre, der er limet på ruderne
- Omkostninger til genudførelse af bemaling, dekoration og
bogstaver efter skade

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
- Graffiti, ridser, afskalning, afspringning af splinter,
punktering af og utætheder i termoruder
- skade som er, eller ville være, dækket af en
brandforsikring
- skade der skyldes arbejde ved de forsikrede genstande
eller murværket omkring dem
- anden form for beskadigelse end brud på emalje

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
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Udvidet klinikdækning
1.0 Hvilke genstande er omfattet
Følgende genstande, der befinder sig på den/de
forsikringssteder der er tegnet løsøreforsikring for.
Genstandene er ligeledes omfattet af dækningen når de
midlertidigt beror udenfor forsikringsstedet et andet sted i
*Danmark
- erhvervsmæssigt løsøre der tilhører forsikringstagerens
klinik, herunder varer, emballage, inventar, installationer og
øvrigt driftsudstyr
- rede penge der tilhører forsikringstageren, dennes
personale eller patienter (kun mod tyveri)
- patienters tøj (kun mod tyveri)
- klinikkens sanitet hvorved forstås toiletter, bidet’er,
håndvaske og badekar
- bygningsmæssige indretninger betalt af forsikringstageren,
såfremt disse ikke er dækket af anden forsikring

2.0 Hvilke skader dækkes
Denne forsikring er et supplement til løsøreforsikringens
brand, tyveri og vandskade dækninger
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- pludselig påvirkning, hvis årsag er udefrakommende i
forhold til de forsikrede genstande og virker pludseligt, det
vil sige at årsag og virkning sker på et tidspunkt og ikke
over et tidsrum
- *kortslutning og andre rent elektriske fænomener på elmotor optil 25 HK og på elektrisk og elektronisk materiel,
herunder skade på tilhørende isoleringsmateriale.
- bortkomst af erhvervsmæssige forsendelser medens de er
overladt til andre
- færdselsuheld, der medfører beskadigelse af klinikudstyr,
herunder mobiltelefoner
- tyveri af rede penge der tilhører forsikringstageren, dennes
personale eller patienter
- tyveri af lægetasker og transportkasser samt indholdet deri
- tyveri af løsøre fra klinikken i dennes åbningstid
- tyveri af patienters tøj fra klinikken i dennes åbningstid
- tyveri af skilte og postkasser der hører til klinikken
- hærværk på skilte og postkasser der hører til klinikken
- brud på klinikkens sanitet
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Endvidere dækkes driftstab som er en direkte følge af
- En dækningsberettiget kortslutningsskade
- En dækningsberettiget pludselig skade
- At vand-, el-, eller gastilførslen til klinikken pludselig
svigter tilfældigt og uafhængigt af forsikringstagerens eller
klinikpersonalets vilje

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
- Pludselige skader der udelukkende resulterer i ridser,
skrammer og tilsmudsning
- Bortkomst af erhvervsmæssige forsendelser hvis der kan
opnås erstatning andre steder fra
- Tyveri af lægetasker med indhold fra bil der ikke er lukket
og aflåst
- Tyveri af løsøre og patienters tøj fra klinikken udenfor
klinikkens åbningstid
- Indbrudstyveri, ran og røveri
- Driftstab som følge af afbrydelser, der skyldes arbejde på
klinikkens anlæg
- Driftstab som følge af afbrydelser fra et offentligt eller
privat værk, når der er varslet om lukningen på sædvanlig
måde, eksempelvis ved opslag

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
Driftstabserstatningen opgøres efter reglerne i betingelserne
for Driftstab.
Dog gælder følgende begrænsninger:
Erstatningen for kortslutningsskader, pludselige skader,
bortkomst, færdselsuheld, tyveri af lægetasker samt driftstab
er begrænset til den forsikringssum der fremgår af policen.
Erstatning for tyveri af rede penge, løsøre fra klinikken,
patienters tøj, post kasser og skilte samt hærværksskader
er begrænset til 15% af den forsikringssum der fremgår af
policen.
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Container og skurvogn
-

1.0 Hvilke genstande er omfattet
-

-

-

Containere
Skurvogne
Håndværktøj, materiel (dog ikke selvkørende og dertil
hørende materiel), byggematerialer i aflåste bygninger på
byggepladser, arbejdspladser, skurvogne og containere
Hårde hvidevarer i bygninger på byggepladser,
arbejdspladser, skurvogne og containere
Inventar i skurvogne og containere
Administrativt udstyr (it) til brug for virksomheden i aflåste
bygninger på byggepladser, arbejdspladser, skurvogne og
containere.

Ovennævnte genstande er omfattet, når de enten er på det
eller de i policen nævnte forsikringssteder, eller udenfor
forsikringsstedet i det geografiske område, der fremgår af
policen under "Generelt om virksomheden - Geografisk
aktivitetsområde.

-

-

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
3.1
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Tyveri
- *indbrudstyveri ved falske eller tillistede nøgler eller ved
anvendelse af dirke,
- tyveri af containere/skurvogne på hjul
- tyveri fra bygningerne på byggepladser og arbejdspladser
hvor følgende krav ikke er opfyldt:
- * indgangsdøren i bygningen er aflåste med mindst
en F&P-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) jf.
*www.fpsikring.dk

Containeren er aflåst med godkendt lås og beslag i mindst
klasse *RØD jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog

3.2

Terrorisme
Forsikringen dækker ikke skade/tab eller udbredelse af
skade/tab, som er en direkte eller indirekte følge af, eller står
i forbindelse med, *terrorisme i udlandet.

3.3

Internationale handelssanktioner
Privatsikring dækker ikke og er ikke forpligtet til at
betale erstatning eller omkostninger eller foretage andre
foranstaltninger under forsikringen, som strider imod
økonomiske-, finansielle- eller handelssanktioner vedtaget
af Forenede Nationer eller Den Europæiske Union,
Storbritannien og de nordiske lande.

3.4

Lande undtaget fra dækningen
Hvis policens Geografiske aktivitetsområde er Verden
excl. USA/Canada, gælder at følgende lande er undtaget
nærværende dækning.

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- *brand jf. forsikringsbetingelserne for brand
* indbrudstyveri - container og skurvogn sidestilles med
bygning i denne sammenhæng.
- tyveri af hele containeren/skurvognen
- *hærværk på de forsikrede genstande i forbindelse med
*indbrudstyveri
- Vand jf. forsikringsbetingelserne for vand

vinduer er lukkede og tilhaspede

tyveri fra skurvogn hvor følgende krav ikke er opfyldt:
* skurvognens indgangsdøre er aflåst med en F&Pregistreret LÅSEENHED II eller F&P-registreret hængelås
og beslag i efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. * www.fpsikring.dk.
* vinduer er beskyttet med indvendige færdigmonteret
gitter, godkendt i mindst klasse BLÅ eller tilsvarende jf.
F&P`s *Sammenligningsnøgle på *www.fpsikring.dk
tyveri fra container hvor følgende krav ikke er opfyldt:

Afghanistan, Angola, Cambodja, Demokratiske Republik
Congo, Eritrea, Iran, Irak, Laos, Libanon, Liberia, Libyen,
Mongoliet, Myanmar, Nord Korea, Rwanda, Sierra Leone,
Somalia, Nord Sudan, Syd Sudan, Syrien, Yemen,
Zimbabwe og Øst Timor eller andre lande der er eller bliver
sanktioneret af EU, FN og USA.

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
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Vareautomater
1.0 Hvilke genstande er omfattet
De vareautomater samt deres indhold og penge på det eller
de forsikringssteder der jf. policen er tegnet vareautomat
dækning for
1.1

Bortset fra
- Vekselautomater
- Vaskeri- og renseriautomater
- Benzinautomater
- Spilleautomater
- Underholdningsautomater
- Dankort- og kontantautomater

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
- Skade der alene opstår i og er begrænset til automatens
mekaniske eller elektriske dele
- Skade ved slitage, afspringning af lak, ridser og lignende
- Skade som følge af vejrets påvirkning
- Skade på bygningsdele som vareautomaten er fastgjort til
- Tyveri fra vareautomater ved hjælp af falske penge
herunder metalstykker

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- Enhver pludselig udefra kommende hændelse der
medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande
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Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
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Stillads
1.0 Hvilke genstande er omfattet
3.0 Hvilke skader dækkes ikke
Stilladsmateriel med den i policen nævnte forsikringssum
1.1

Bortset fra
- afdækningsmateriale som for eksempel net og
presenninger
- genstande forsikringstageren lejer, låner eller leaser ud
- glemte eller forlagte genstande

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- *brand
- *storm og skypumpe
- *hærværk
- Påkørsel
Når genstandene befinder sig overalt i Danmark
-

Tyveri- og vandskade jf. forsikringsbetingelserne for tyveri
og vand
Når genstandene beror på det /de i policen angivet
forsikringssted
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(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Forsikringen dækker ikke
- Skade som følge af fejlbetjening, fejlkonstruktion, gradvis
forringelse og slitage samt dårlig vedligeholdelse
- Skade der skyldes forsætlig handling eller grov
uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes
medarbejders side
- Skade der skyldes, at stilladsmateriellet er opstillet på
anden måde, end hvad de af leverandør eller fabrikant
givne brugsanvisninger, tegninger, standarder og lignende
foreskriver, med mindre det kan dokumenteres at det er
uden forbindelse med skaden.
- Skade sket under transport

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
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Brandfarlige væsker
1.0 Hvilke genstande er omfattet
-

brandfarlige væsker i tanke
over- og underjordiske tanke
påfyldnings- og aftapningsstandere under åben himmel,
dog ikke seddelautomater inklusive indhold

På det eller de forsikringssteder dækningen jf. policen er
tegnet for

-

-

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
-

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- *brand
- lynnedslag, herunder overspænding og induktion eller
andre elektriske fænomener, når lynet påviseligt er slået
direkte ned i det forsikrede.
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*eksplosion
nedstyrtning af eller fra luftfartøjer
tyveri, hvis studse på såvel pejlerør som påfyldningsrør
er forsynet med Forsikring og Pension godkendt lukke i
klasse ”RØD”.
*hærværk i forbindelse med tyveri eller forsøg herpå

de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte Skader, der aldrig er dækket:)

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
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Løsøre udenfor forsikringsstedet
1.0 Hvilke genstande er omfattet
Løsøregenstande jf. Fællesbetingelser for løsøreforsikring
afsnit 5, der befinder sig udenfor forsikringsstedet/erne i det
geografiske område der fremgår af policen under Generelt
om virksomheden - Geografisk aktivitetsområde.
1.1

Bortset fra
Rede penge, *pengerepræsentativer, værdipapirer og
dokumenter

3.1

Indbrudstyveri
Forsikringen dækker ikke *indbrudstyveri fra byggepladser
og arbejdspladser, bortset fra forsikringstagerens og dennes
ansattes hjemmekontorer.

3.2

Terrorisme
Forsikringen dækker ikke skade/tab eller udbredelse af
skade/tab, som er en direkte eller indirekte følge af, eller står
i forbindelse med, *terrorisme i udlandet.

3.3

Internationale handelssanktioner
Privatsikring dækker ikke og er ikke forpligtet til at
betale erstatning eller omkostninger eller foretage andre
foranstaltninger under forsikringen, som strider imod
økonomiske-, finansielle- eller handelssanktioner vedtaget
af Forenede Nationer eller Den Europæiske Union,
Storbritannien og de nordiske lande.

3.4

Lande undtaget fra dækningen
Hvis policens Geografiske aktivitetsområde er Verden
excl. USA/Canada, gælder at følgende lande er undtaget
nærværende dækning.

2.0 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker direkte skader som følge af
- *Brand – jf. forsikringsbetingelserne for brand
- Tyveri - jf. forsikringsbetingelserne for tyveri
- Vand - jf. forsikringsbetingelserne for vand
Forudsat disse dækninger er tegnet for det løsøre der
befinder sig på forsikringsstedet/erne.
Hvis der blandt de forsikrede genstande er varer eller særligt
løsøre, der er omfattet af varegrupperne, gælder samme
regler for tyverisikring som for det stedfaste løsøre.

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
Der gælder samme regler og undtagelser som for det
løsøre, der befinder sig på forsikringsstedet/erne jf.
forsikringsbetingelserne for brand, tyveri og vand. Endvidere
gælder
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Afghanistan, Angola, Cambodja, Demokratiske Republik
Congo, Eritrea, Iran, Irak, Laos, Libanon, Liberia, Libyen,
Mongoliet, Myanmar, Nord Korea, Rwanda, Sierra Leone,
Somalia, Nord Sudan, Syd Sudan, Syrien, Yemen,
Zimbabwe og Øst Timor eller andre lande der er eller bliver
sanktioneret af EU, FN og USA.

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
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Driftstab
1.0 Hvilke interesser/tab er omfattet
1.1

1.2

Tab af dækningsbidrag samt udgifter til imødegåelse af
tab, som følge af skade hos forsikringstageren
Forsikringen dækker forsikringstagerens tab af
dækningsbidrag, det vil sige tab på grund af nedgang i, eller
bortfald af, omsætningen af varer og tjenesteydelser efter en
skade.
Efter aftale med Privatsikring dækkes omkostninger
til imødegåelse af driftstab som for eksempel leje af
midlertidige lokaler, overarbejde og forceret fremskaffelse
af varer og maskiner, forudsat at Privatsikrings samlede
driftstabserstatning ikke bliver større end hvis disse udgifter
ikke var afholdt. Forsikringstageren har pligt til at forsøge at
begrænse driftstabet mest muligt.
Omsætning
Ved omsætning forstås i denne sammenhæng faktureret
omsætning eksklusive moms, ydede rabatter, bonus,
salgsprovision og anden salgsprisreduktion.
Dækningsbidrag
Dækningsbidraget udregnes som virksomhedens samlede
forventede omsætning i perioden med fradrag af de samlede
forventede udgifter i perioden til
- Indkøbte handelsvarer til videresalg
- Råvarer og andre varer til videreforarbejdning
- Energi
- Direkte lønomkostninger inklusive lønafhængige
omkostninger, til medarbejdere der ikke hører ind under
funktionær- eller lærlingeloven

Dækningen omfatter udelukkende ekstraordinære
omkostninger der ikke er omfattet af punkt 1.1
”Omkostninger til begrænsning af driftstab”.
Disse ekstraordinære omkostninger dækkes med optil
15% af forsikringstagerens driftstab, og beløbet skal være
indeholdt i forsikringssummen for driftstab.
1.3

Omkostninger til sagkyndig bistand ved opgørelse af
driftstab
Forsikringen dækker rimelige, dokumenterede omkostninger
til virksomhedens sædvanlig anvendte statsautoriserede
eller registrerede revisor i forbindelse med opgørelse af en
dækningsberettiget skade, med indtil den i policen nævnte
sum for Sagkyndig bistand ved skade. Særligt omfattende
rådgiverbistand aftales nærmere med Privatsikring.

1.4

Direkte lønudgifter der ikke hører ind under
funktionærloven- og loven om erhvervsuddannelse
(forudsat det fremgår af policen at denne dækning er
tegnet)
Forsikringen dækker, de dokumenterede lønudgifter
og lønafhængige omkostninger som forsikringstageren
måtte afholde til egne medarbejdere, der ikke har været
beskæftigelse til på grund af skaden. De lønomkostninger
der jf. punkt 1.1. skal fradrages som udgifter, bliver således
betalt over denne dækning.

Dækningsperiode
Dækningsperioden er det tidsrum for hvilket der erstattes
tab. Perioden begynder på det tidspunkt hvor en
dækningsberettiget skade indtræffer. Perioden ophører efter
det antal måneder der svarer til dækningsperioden nævnt i
policen.
Hvis dækningsperioden er aftalt til minimum 12 måneder,
kan forsikringstageren vælge at udskyde starttidspunktet
for perioden i indtil 6 måneder efter skadestidspunktet.
Forsikringstageren skal i så fald inden 1 måned efter
skadebegivenheden meddele Privatsikring dato for
hvornår dækningsperioden ønskes påbegyndt, med
mindre anden aftale træffes med Privatsikring. Periodens
begyndelsestidspunkt kan herefter ikke ændres yderligere.

Erstatningen er maksimalt den sum for Dækning af direkte
lønudgift, der fremgår af policen. Summen er en *førsterisiko
sum. Dækningsperioden er den samme som for Driftstab,
dog maksimalt 12 måneder.
1.5

Forsikringssum
Forsikringssummen fastsættes af forsikringstageren, og er
det maksimale beløb der kan udbetales i dækningsperioden
for driftstab samt eventuelle meromkostninger jf. punkt 1.2.
Summen er en *førsterisikosum.

Tab af dækningsbidrag som følge af skade hos
forsikringstagerens leverandør eller aftager (forudsat
det fremgår af policen at denne dækning er tegnet)
Forsikringen dækker det driftstab forsikringstageren måtte
lide som følge af at dennes leverandør eller aftager rammes
af en brand-, tyveri- eller vandskade, der ville være dækket
af denne forsikring, med indtil den i policen nævnte sum for
leverandør/aftager driftstab.
Dækningen gælder dog ikke leverandører af
telekommunikation, elektricitet, vand, fjernvarme, naturgas
o. lign.

1.6
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Meromkostninger som følge af skade hos
forsikringstageren
Hvis forsikringstageren vælger at foretage foranstaltninger
der har til formål fortsat at kunne levere til virksomhedens
kundekreds, som for eksempel alternativ produktion,
erstatningskøb eller overtidsbetaling, dækker forsikringen
disse ekstraordinære omkostninger, selvom Privatsikrings
samlede erstatning derved overstiger forsikringstagerens
driftstab.

Offentlige myndigheders krav
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Forsikringen dækker i op til 6 måneder det driftstab, der
opstår ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders
krav om oprydning efter en dækningsberettiget skade.

4.1

Endvidere dækkes driftstab i op til 6 måneder på grund af
forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav om
lovliggørelse, der er dækningsberettiget jf. Fællesbetingelser
for Bygningsforsikring punkt 8 stk. 8.1.
Den dækningsperiode der fremgår af policen forlænges ikke
som følge heraf.

Erstatningen bliver reduceret med alle sparede
omkostninger som forsikringstageren kan frigøre sig for som
følge af skaden.
Ved fastsættelse af erstatningen ses bort fra eventuel
udbetalt erstatning fra løsøreforsikringen.
Hvis omsætningen hidrører fra produkter med varierende
lønsomhed, tages der ved erstatningsberegningen rimelige
hensyn hertil.

Forsikringen dækker tab af dækningsbidrag som følge af
- at det på denne police forsikrede løsøre rammes af en
dækningsberettiget skade
- at de bygninger, hvori det forsikrede løsøre befinder
sig rammes af en dækningsberettiget skade jf. den af
forsikringstageren hos Privatsikring tegnede police

Nedgang i omsætningen reduceres med salgsværdien af
det i dækningsperioden opbyggede lager af varer af egen
produktion der ligger udover den lageropbygning som ville
have fundet sted hvis skaden ikke var sket.
Omkostninger til imødegåelse af driftstab, hvis art og
omfang er aftalt med Privatsikring, dækkes.

Er bygningerne forsikret i andet selskab, dækkes driftstab
som følge af skader der ville være omfattet af Privatsikrings
til enhver tid gældende betingelser for bygningsbrand, storm
og anden bygningsbeskadigelse.

Forsikringen dækker ikke driftstab som følge af
- skade på bygninger, der ikke har kunnet antages til
forsikring
- skade på maskiner, der skyldes elskade, pludselig skade
samt maskinhavari
Forsikringen dækker ikke forøgelse af driftstabet der skyldes
- strejke og anden arbejdsnedlæggelse
- lockout
- forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af
kapitalmangel, forbedringer, udvidelser, offentlige påbud
eller lignende, bortset fra sådanne nævnt i punkt 1.5.
- manglende back up af data
indirekte tab, der ikke kan betragtes som driftstab,
herunder moms og afgifter samt finansiering heraf, renter,
kontraktbøder/konventionalbøder, tab af goodwill og tab,
der følger af at fordringer, tilgodehavende og fakturabeløb
mistes.

4.1.1 Ophør af virksomhed
Hvis virksomhedens drift ikke genoptages efter en skade,
udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum der normalt
ville gå før virksomheden kunne være i drift, dog maksimalt
dækningsperioden.
Af det udregnede erstatningsbeløb betales kun den del, der
svarer til uundgåelige faste omkostninger, som beviseligt
er afholdt. Dette gælder ikke hvis virksomhedens ophør
skyldes forhold som forsikringstageren ikke har indflydelse
på.
4.1.2 Underforsikring
Forsikringssummen er en *førsterisikoforsikring og der vil
derfor ikke kunne gøres *underforsikring gældende.
4.2

Meromkostninger
Direkte og dokumenterede udgifter, der rækker ud over
driftstabserstatningen, til foranstaltninger der er sat i værk
i driftstabsperioden med det formål at kunne opretholde
levering, produktion eller servicering af kundekreds betales
med et beløb på optil 15% af driftstabet, forudsat det kan
rummes i forsikringssummen for tab af dækningsbidrag, og
maksimalt i dækningsperioden.

4.3

Sagkyndig bistand til opgørelse af driftstab
Omkostninger til sagkyndig bistand erstattes jf. beskrivelsen
i punkt 1.3.

4.4

Direkte lønudgifter
Hvis denne dækning er tegnet, erstattes jf. beskrivelsen i
punkt 1.4.

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Tab der, helt eller delvist, hidrører fra de første 8
arbejdstimers standsning, erstattes kun såfremt virkningen
strækker sig ud over 30 dage efter forsikringsbegivenheden
er konstateret.
Hvis erstatningen efter en tyveriskade nedsættes, fordi
kravene om tyverisikring, eller kravene om varebegrænsning
ikke er overholdt, nedsættes erstatningen for driftstab og
meromkostninger tilsvarende.

Tab af dækningsbidrag
Driftstab erstattes i den tid, der uden unødig forsinkelse vil
gå til at genoprette den bygnings- eller løsøreskade, der har
medført driftstabet og opnå den forventede omsætning dog
maksimalt i dækningsperioden.
Skaden opgøres som forskellen mellem den faktiske
omsætning med fradrag som nævnt i punkt 1.1. og den
forventede omsætning med fradrag i samme periode.

2.0 Hvilke skader berettiger til
driftstabserstatning

3.0 Hvilke tab dækkes ikke

34 af 76

Side

35 af 76

Fællesbetingelser for Erhvervs- og Produktansvar
Det fremgår af policen om både Erhvervsansvar og
Produktansvar er tegnet.

Forsikringen dækker skader eller tab konstateret efter
ikrafttrædelsesdatoen for den udgåede police (retroaktiv
dato).

1.0 Hvem er dækket

Det er en betingelse for den retroaktive dækning, at den/
de på policen anførte sikrede godtgør, at hverken sikrede
eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede
virksomhedens drift, på noget tidspunkt før nærværende
forsikrings ikrafttrædelsesdato, har haft kendskab til skader
eller tab eller formodning om, at et erstatningskrav kunne
blive rejst.

Sikrede er
Den/de på policen anførte sikrede og de i dennes/disses
tjeneste værende personer.

2.0 Hvornår dækker forsikringen
2.1

For den retroaktive dækning gælder nærværende forsikrings
forsikringssum, selvrisiko, geografisk dækningsområde samt
betingelser i øvrigt.

Forsikringstiden
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod
sikrede i forsikringstiden.

I det omfang forsikringssum, selvrisiko, geografiske
dækningsområde samt betingelser i øvrigt, som er
anført i den udgåede police er indskrænket i forhold til
nærværende forsikring, gælder den udgåede polices
betingelser. Forsikringssummen vil dog være en bestanddel
af nærværende forsikrings generelle forsikringssummer.

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende
tidspunkter:
2.1.1 det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige
henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav
om erstatning
2.1.2 det tidspunkt, hvor den/de på policen anførte sikrede eller
den hvem det på dennes/disses vegne påhviler at lede
virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er
indtrådt en skade eller et tab eller at der er umiddelbar
fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan
være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser,
produkter eller ydelser.
2.2

Anmeldelsesfrist
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden,
men som anmeldes til Privatsikring mere end 3 måneder
efter forsikringens ophør, dækkes ikke.
Selv om et erstatningskrav, som i henhold til punkt
2.1.2 er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt
til Privatsikring senest 3 måneder efter forsikringens
ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning
af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig
henvendelse med krav om erstatning som anført i punkt
2.1.1 og anmelder dette til Privatsikring senest 5 år efter
forsikringens ophør.

2.3

3.0 Afværgelse af skade:
3.1

3.2 Udgifter til afværgelse af skade
3.2.1 Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet
af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen med
den i policen herfor særskilt angivne forsikringssum de
udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til
farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten
vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en
tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig.
3.2.2 For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af skade
eller tab omfattet af Betingelser for Produktansvar, dækker
forsikringen ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse
af foranstaltninger som nævnt i punkt 3.2.1 i Betingelser
for Produktansvar, selvom de foretages med henblik på
afværgelse af fare.
Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet
med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er
defekt, eller om der foreligger fare som anført i nærværende
betingelsers punkt 3.2.1, eller som er en følge af, at et defekt
produkt eller en ydelse ikke kan anvendes.

Skade eller tab konstateret før dækningens
ikrafttrædelsesdato (retroaktiv dækning).
Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før
forsikringens ikrafttrædelsesdato.
Dog gælder følgende, hvis forsikringen er overtaget fra
et andet forsikringsselskab, hvor dækningsprincippet var
claims made (krav rejst):

4.0 Aftaler om ansvar og erstatning
4.1
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Undladelse af at afværge skade
Forsikringen dækker ikke skade eller tab, hvis indtræden
sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at
afværge.

Aftaler om videregående ansvar
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Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et tilsagn
fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller et
videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige
erstatningsregler.
4.2

Aftaler om ansvarsfraskrivelse
Har den/de på policen anførte sikrede ved aftale fraskrevet
sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i det omfang,
Privatsikrings regresret herved begrænses, med mindre
- fraskrivelsen findes i den/de på policen anførte sikredes
almindelige indkøbsbetingelser, og Privatsikring har
godkendt fraskrivelsen, eller
- fraskrivelsen findes i de af den/de på policen
anførte sikredes leverandør anvendte salgs- og
leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse
er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et
forhold som det foreliggende
Har den/de på policen anførte sikrede i sine almindelige
salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar
for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte
tab og har Privatsikring godkendt denne fraskrivelse,
dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af punkt
1i Betingelser for Produktansvar dækket person- eller
tingskade, hvis sikrede, uanset fraskrivelsen, er ansvarlig
herfor.

5.5

5.2

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4

Forsæt og beruselse
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af
sikrede:
- med forsæt eller
- under selvforskyldt beruselse.
Bøder og påbud m.m.
Forsikringen dækker ikke:
- bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det
offentlige eller private, herunder ”punitive damages”.
Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller
luftfartøj
skade forvoldt af sikredes hund
skade forvoldt af sikrede som jæger, i det omfang, sådant
ansvar dækkes af jagtforsikringen
skade som defineret i paragraf 1 i Lov om erstatning for
atomskader (nukleare skader)
skade som er omfattet af Søloven.
Benyttelse af motordrevne køretøjer og redskaber
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved
sikredes benyttelse af motordrevet køretøj.
Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med
benyttelse af motordrevne redskaber under 11 KW
(svarende til 15 HK). Denne dækning ydes efter
Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer.

Asbest, skimmelsvamp, formaldehyd, silica og PCB
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, der
direkte eller indirekte udspringer eller er en følger af:
- asbest eller asbestholdige materialer/produkter
- silica eller silicaholdige materialer/produkter indeholdende
krystallinsk kvarts (SiO2)
- polyklorerede bifenyler (PCB)
- formaldehyd eller formaldehydholdige materialer/produkter
- svamp, skimmel, meldug og/eller mug i bygning og/eller
bygningsdele.

6.0 Forsikringssummer, omkostninger og
selvrisici
6.1

Forsikringssummer pr. forsikringsår
Policens forsikringssummer er den højeste grænse for
Privatsikrings forpligtelse for erstatningskrav rejst indenfor
det enkelte forsikringsår.

6.2

Selvrisiko
Den i policen angivne selvrisiko gælder pr.
skadesbegivenhed, og beregnes af:
- erstatningsudbetaling samt renter og omkostninger til
skadelidte
- fareafværgelsesudgifter jf. punkt 3
- omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar
mod krav fra tredjemands side.

6.3

Omkostninger, renter og lignende
Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål
dækkes, hvis de er afholdt med Privatsikrings godkendelse.

5.0 Skader/udgifter som aldrig er dækket
5.1
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Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb
henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt
6.3.1 ved skade eller tab uden for Norden, kun idet omfang,
forsikringssummerne ikke derved overskrides
6.3.2 ved skade eller tab sket i Norden, fuldt ud, selv
om forsikringssummerne derved overskrides. Er
forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb
dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og
renter, som svarer til det erstatningsbeløb, Privatsikring skal
betale.
Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter
vedrørende krav der ikke overstiger den i policen anførte
selvrisiko.
6.4

Maksimumdækning for serieskader
Erstatningskrav, som efter punkt 2 er rejst mod
sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af
samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én
forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).
Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det
første krav i serien rejses, jf. punkt 2. Er første krav i serien
rejst:
- forud for denne polices ikrafttræden, eller
- efter denne polices ophør
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konstateret efter dækningsudvidelsens ikrafttrædelsesdato,
som angivet i policen, og kravet er rejst jf. punkt 2, efter
denne dato.

er ingen del af serieskaden dækket under denne police.
I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der
er konstateret før den i policen herom angivne dato, jævnfør
punkt 2.3, dækker policen ikke disse skader.

7.0 Ændringer af dækningsomfang
7.1

Udvidelse af dækningsomfang
Ved udvidelse af policens geografisk dækningsområde og/
eller dækningsomfanget i øvrigt er det en betingelse for
Privatsikrings erstatningspligt under den udvidede police,
at den på policen anførte sikrede godtgør, at skaden er
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7.2

Indskrænkning af dækningsomfanget
Ved indskrænkning af policens geografiske
dækningsområde og/eller dækningsomfanget i øvrigt, er det
den indskrænkede police, som gælder for skader, der er
konstateret før ikrafttrædelsesdatoen for indskrænkningen,
som angivet i policen, men hvor kravet er rejst jf. punkt 2
efter denne dato.
Forsikringssummen vil dog være en bestanddel af den
nugældende polices generelle forsikringssum.
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Erhvervsansvar
1.0 Hvad er dækket
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for:
- skade tilføjet personer eller ting under udøvelsen af den i
policen nævnte virksomhed, samt
- erstatningsansvar der pålægges sikrede som ejer eller
bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved
virksomhedens drift.

2.0 Hvad er ikke dækket
2.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:
2.1.1 som tilhører forsikringstager og/eller den/de på policen
anførte sikrede
2.1.2 som sikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse,
befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat
sig i besiddelse af
2.1.3 som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere,
montere eller på anden måde behandle eller bearbejde, hvis
skaden sker under hvervets udførelse
2.1.4 forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke
kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt
2.1.5 forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, ud- og
opgravningsarbejder, herunder jordboring og jordgrubning,
2.1.6 forårsaget ved sikredes udførelse af nedramning
og optrækning af spunsvægge eller andet,
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer
2.1.7 forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer
2.1.8 forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der
benyttes ved virksomhedens drift, i form af:
- byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning med
videre), hvad enten de udføres af sikrede eller andre,
- jord, vand- eller nedbrydningsarbejder med videre, som
nævnt i punkt 2.1.5 og 2.1.6 og sådanne arbejder er udført
af andre end sikrede.
2.1.9 som skyldes sikredes ansvar for tab eller skade opstået ved
bortkomst eller tyveri.
2.2

2.3
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Arbejdsmaskiner m.v.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på person eller
ting forvoldt ved sikredes brug af:
- selvkørende arbejdsmaskiner
- kraner
- lifte
- taljer.
Formuetab
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, med mindre
dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller
tingskade.

2.4

Produktansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forvoldt
af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes produkter
eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret.

2.5

Hæftelsesansvar
Forsikringen dækker ikke sikredes hæftelsesansvar for
underentreprenører.

2.6

Forurening
Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening af eller
igennem luft, jord eller vand:
- fra den sikrede virksomhed
- fra virksomhedens affaldsdepoter
- fra virksomhedens bortskaffelse af spild-, overskuds-, eller
affaldsprodukter.
Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller
tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse
anses også for en forureningsskade og er derfor ikke
dækket.

2.7

Tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltninger
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting,
når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af
elementære sikkerhedsforanstaltninger

3.0 Hvor dækker forsikringen
Forsikringen dækker skade, som er sket indenfor det i
policens angivne geografiske dækningsområde.
Skader som er sket uden for det i policen angivne
geografiske dækningsområde dækkes kun, hvis skaden er
forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold, der
ikke skyldes sikredes arrangement af, eller deltagelse i:
- udstillinger
- demonstration af produkter eller ydelser
- betjening af maskiner eller maskinelle anlæg
- produktionsprocesser.

4.0 Forsikringssum og selvrisiko
4.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Erhvervsansvar fremgår
af policen.

4.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Forurening
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelser for
Erhvervsansvar punkt 2.6.

-

-

1.0 Hvad er dækket
Forsikringen dækker ansvar for forurening af, eller gennem:
- luft
- jord
- vand
samt derved forvoldt skade på:
- person
- ting.
Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller
tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse
anses også for en forureningsskade.

2.0 Forudsætninger for dækning
Dækningen er betinget af, at:
- skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt
uheld
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skaden ikke er en følge af at sikrede forsætligt eller
groft uagtsomt har tilsidesat de til enhver tid gældende
forskrifter
den forsikrede virksomhed ikke, helt eller delvist, flytter fra
forsikringsstedet

samt, at forureningen udgår fra:
- den sikrede virksomhed
- virksomhedens affaldsdepoter
- virksomhedens bortskaffelse af spild-, overskuds-, eller
affaldsprodukter.

3.0 Forsikringssum og selvrisiko
3.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Forurening fremgår af
policen.

3.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Arbejdsmaskiner
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelserne
for Erhvervsansvar punkt 2.2, men kun i nedenstående
omfang.

1.0 Hvad er dækket

-

3.0 Hvad er ikke dækket

Forsikringen dækker ansvar for skade forårsaget af sikredes
brug af:
- selvkørende arbejdsmaskiner/redskaber
- kraner
- lifte
- taljer
når de er i brug som arbejdsredskaber.

2.0 Forudsætninger for dækning
Forsikringens dækning er betinget af:
- at der for motordrevne køretøjer er tegnet
motorkøretøjsforsikring
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at sikrede på skadetidspunktet er i besiddelse af et
certifikat, hvis betjeningen af et arbejdsredskab kræver et
sådan.

Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar:
- der er eller kunne være omfattet af en
motoransvarsforsikring
-

for skade på genstande, der løftes, flyttes eller
transporteres.

4.0 Forsikringssum og selvrisiko
4.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Arbejdsmaskiner fremgår
af policen.

4.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

Side
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Graveansvar
Gældende for henholdsvis Erhvervsansvar og
Produktansvar, hvis det fremgår af policen at disse
dækninger er tegnet.
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelserne
for Erhvervsansvar punkt 2.1.5 samt Betingelser for
Produktansvar punkt 3.1.7, men kun i nedenstående
omfang.

-

i forbindelse med arbejdets udførelse.

3.0 Hvad er ikke dækket

1.0 Hvad er dækket
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade
på ting forvoldt under:
- udgravningsarbejde
- opgravningsarbejde
- jordboringsarbejde
- jordgrubningsarbejde.

Forsikringen dækker ikke:
- ansvar for skade på bygning eller anlæg som følge af
mangelfuld afstivning.

4.0 Forsikringssum og selvrisiko
4.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Graveansvar fremgår af
policen.

4.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

2.0 Forudsætninger for dækning
Forsikringens dækning er betinget af, at sikrede kan
dokumentere, at sikrede forinden arbejdets påbegyndelse:
- har indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette
kræves
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har indhentet kortmateriale hos myndighederne og
ledningsejerne
har undersøgt, hvor ledninger, kabler og kloakker er
anbragt, samt at materialet er anvendt

Side
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Behandling og bearbejdning - Erhvervsansvar
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelser
for Erhvervsansvar punkt 2.1.2 og 2.1.3, men kun i
nedenstående omfang.

1.0 Hvad er dækket
Forsikringen dækker ansvar for skade på ting, som sikrede
har påtaget sig at:
- klargøre
- installere
- reparere
- montere
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-

på anden måde behandle eller bearbejde.

2.0 Forsikringssum og selvrisiko
2.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Behandling og
bearbejdning - Erhvervsansvar fremgår af policen.

2.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

Side
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Nøgledækning
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelser
for Erhvervsansvar punkt 2.1.9, men kun i nedenstående
omfang.

1.0 Hvad er dækket

Forsikringen dækker ikke:
- bortkomst af nøgler, der var opbevaret i en ikke aflåst bil.

3.0 Forsikringssum og selvrisiko

Forsikringen dækker:
3.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Nøgledækning fremgår af
policen.

3.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

Sikredes erstatningsansvar for bortkomst af nøgler som er
overdraget i sikredes varetægt.
Dækningen omfatter:
- udgifter til omstilling af låse
- udgifter til anskaffelse af nye nøgler.

2.0 Hvad er ikke dækket
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Hæftelsesansvar
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelserne
for Erhvervsansvar punkt 2.5 samt Betingelserne for
Produktansvar punkt 3.3.

3.0 Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke underentreprenørens
selvstændige ansvar

1.0 Hvad er dækket
Forsikringen dækker sikredes hæftelsesansvar for
underentreprenører.

2.0 Forudsætninger for dækning
Dækningen er betinget af:
- for Erhvervsansvar, at de underentreprenører der benyttes
har tegnet selvstændig erhvervsansvarsforsikring
- for Produktansvar, at de underentreprenører der benyttes
har tegnet selvstændig produktansvarsforsikring.
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4.0 Forsikringssum og selvrisiko
4.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Hæftelsesansvar fremgår
af policen.

4.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Løftegrej
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelser
for Erhvervsansvar punkt 2.1.2, men kun i nedenstående
omfang.

3.0 Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- skade på kraner.

1.0 Hvad er dækket
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for op til 2
skader pr. forsikringsår på lånt løftegrej.

2.0 Forudsætninger for dækning
Forsikringens dækning er betinget af:
- at løftegrejet er lånt uden vederlag
- at tilladelse er indhentet hos løftegrejets ejer eller dennes
repræsentant
- at sikrede på skadetidspunktet er i besiddelse af et
certifikat, hvis betjeningen af løftegrejet kræver et sådan.
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4.0 Forsikringssum og selvrisiko
4.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Løftegrej fremgår af
policen.

4.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Tab for vognmænd – alle biler
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelser
for Erhvervsansvar punkt 2.3 samt Betingelser for
Produktansvar punkt 3.2 første afsnit og punkt 3.2.2, men
kun i nedenstående omfang.

-

-

1.0 Hvad er dækket
Forsikringen dækker tab påført tredje mand, når årsagen til
tabet kan føres tilbage til og er en følge af en gennemført
transport.

3.0 Forsikringssum og selvrisiko
3.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Tab for vognmænd - alle
biler fremgår af policen.

3.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

2.0 Forudsætninger for dækning
Forsikringens dækning er betinget af:
- at der indføres sådanne arbejdsrutiner at personer, der er
beskæftiget ved transporten instrueres om transportens art
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at personer, der er beskæftiget ved transporten instrueres
i samtlige regler og forhold, der er gældende for den
pågældende transport
at personer, der er beskæftiget ved transporten instrueres
i nødvendigheden af, at vogne og tanke rengøres
omhyggeligt.
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Produktansvar
1.0 Hvad er dækket

3.1.1 vedrørende selve produktet eller ydelsen

1.1

Produktansvar
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade
på personer eller ting, forvoldt af sikredes produkter eller
ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret.

3.1.2 forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved
driften af luftfartøj og som er medvirkende årsag enten til
havari af luftfartøjet eller til fremkaldelse af fare herfor

1.2

Ting som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del
af
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade
på ting, herunder bygninger:

1.2.1 som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er
opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til
emballering af eller på anden måde forbundet med
1.2.2 sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til
oparbejdelse af eller foder for
1.2.3 som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling,
bearbejdning eller anden form for behandling af.
Det præciseres, at udgifter som følge af, at sikredes produkt
eller ydelse:
- ikke har opfyldt sit egentlige formål
- ikke har svaret til de stillede specifikationer, normer eller
krav
- ikke har virket efter sin hensigt og derfor skal bortfjernes,
repareres eller på anden måde har medført udgifter
ikke betragtes som en skade i henhold til punkt 1.2.
Dækningen omfatter således ikke sikredes ansvar for tab,
udgifter eller omkostninger ved at ting, herunder bygninger,
på grund af sikredes produkt eller ydelse – men uden at der
er sket en egentlig fysisk beskadigelse:

3.1.3 forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til
”offshore”-installationer, og som er medvirkende årsag enten
til havari af sådan installation eller til fremkaldelse af fare
herfor
3.1.4 vedrørende ting tilhørende forsikringstageren og/eller den/de
på policen anførte sikrede
3.1.5 vedrørende ting, som sikrede har til låns, leje, opbevaring,
afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt
eller har sat sig i besiddelse af
3.1.6 vedrørende ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre,
installere, reparere, montere eller på anden måde behandle
eller bearbejde, hvad enten skaden sker under hvervets
udførelse eller skaden sker efter hvervets udførelse som
følge af dette
3.1.7 vedrørende ting forårsaget ved den sikredes udførelse
af jordarbejder, ud- og opgravningsarbejder, herunder
jordboring og jordgrubning
3.1.8 vedrørende ting forårsaget ved den sikredes udførelse af
nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet,
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer
3.1.9 vedrørende ting forårsaget af sikredes brug af
sprængstoffer.
3.2

-

må kasseres
må repareres
er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde
er blevet mindre værd.

Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selvom
de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller
tingskade:

2.0 Forudsætninger for dækning
Dækning er betinget af at skaden er forvoldt:
- under udøvelse af den i policen nævnte branche og
- af produkter eller ydelser, som er angivet i policen.

3.0 Hvad er ikke dækket
3.1
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Ansvar for skade eller tab
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på eller tab:

Ansvar for formuetab
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er
en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.

3.2.1 tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage,
genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre,
bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med
hensyn til defekte produkter eller ydelser
3.2.2 driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.
3.3

Hæftelsesansvar
Forsikringen dækker ikke sikredes hæftelsesansvar for
underentreprenører

Side

3.4

Produktansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forvoldt
af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes produkter
eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret.

3.5

Groft uagtsomt forhold m.v.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab hvis:
- skaden eller tabet kan henføres til et groft uforsvarligt
forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden
- den/de på policen anførte sikrede eller den hvem det på
dennes/disses vegne påhviler at lede virksomhedens drift,
var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende
om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller
har hidført en sådan defekt med fortsæt
- skaden eller tabet skyldes, at der forsætligt eller groft
uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden
af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for
en sådan oplysning.

4.0 Hvor dækker forsikringen
Forsikringen dækker skade, som er sket indenfor det i
policens angivne geografiske dækningsområde.
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Skader sket uden for det i policen angivne geografiske
dækningsområde, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af
et produkt eller en ydelse som:
- i uændret stand
- i bearbejdet stand
- som bestanddel af andre produkter eller ydelser
er bragt udenfor det i policen angivne geografiske
dækningsområde enten
- i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed, eller
- i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller
burde have kendskab hertil.

5.0 Forsikringssum og selvrisiko
5.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Produktansvar fremgår af
policen.

5.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Behandling og bearbejdning - Produktansvar
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelserne
for Produktansvar punkt 3.1.6, men kun i nedenstående
omfang.

Forsikringens dækning er betinget af:
- at skaden sker efter hvervets udførelse og som en følge af
dette.

1.0 Hvad er dækket
3.0 Forsikringssum og selvrisiko
Forsikringen dækker ansvar for skade på ting, som sikrede
har påtaget sig at:
- klargøre
- installere
- reparere
- montere
- på anden måde behandle eller bearbejde.

2.0 Forudsætninger for dækning
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3.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Behandling og
bearbejdning - Produktansvar fremgår af policen.

3.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

Side
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Ingrediens og komponent tabsdækning
Med denne dækning udgår punkt 1.2 i Betingelser for
Produktansvar og erstattes af

Dækningen ydes kun for den fremstillede eller bearbejde
tings værdiforringelse, de yderligere fremstillings- eller
bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften.

1.0 Hvad er dækket

1.1

er gjort til en del af

Andre omkostninger og tab, herunder som følge af:
- udsendelse af personel
- hjemkaldelse
- opsporing
- undersøgelse eller transport af den fremstillede eller
bearbejde ting eller udsendelse af meddelelse vedrørende
denne

1.2

er opblandet eller indarbejdet i

dækkes ikke.

1.3

er sammenføjet med

1.4

er benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet
med

I tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt
skade på eller tab vedrørende ting som nævnt ovenfor i
punkt 1.1 til og med 1.7 sker dækningen med fradrag af
værdien af sikredes produkt eller ydelse uden defekt.

1.5

er oparbejdet til

1.6

er benyttet til oparbejdelse af

1.7

er benyttet til foder for

1.8

benyttes til fremstilling af

1.9

benyttes til bearbejdning eller anden form for behandling af.

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade
på eller tab vedrørende ting som sikredes produkt eller
ydelse:

Dækningen ydes, hvad enten der foreligger en skade som
angivet i Betingelser for Produktansvar punkt 1.1 eller et
formuetab som angivet i betingelsernes for Produktansvar
punkt 3.2 første afsnit.
Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte
tab forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på
grund af sikredes produkt eller ydelse:
- må kasseres
- må repareres
- er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde
- er blevet mindre værd.
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Det præciseres, at den del af Ingrediensdækningen,
der vedrører forsikringstagers kontraktslige ansvar, er
begrænset i overensstemmelse med de købsretslige
erstatningsregler – herunder regler om forældelse.
I det omfang, ansvaret pådrages udenfor Danmark, beror
dækningen på tilsvarende regler i det land, hvis lovgivning
lægges til grund for ansvarsbedømmelsen.

2.0 Forudsætninger for dækning
Forsikringens dækning er betinget af:
- at skaden/tabet er omfattet af Betingelser for
Produktansvar punkt 1.1. og 2.

3.0 Forsikringssum og selvrisiko
3.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Ingrediens og komponent
tabsdækning fremgår af policen.

3.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

Side

51 af 76

Rør og kabler i gulv og vej
Med denne dækning udgår undtagelsen i Betingelser
for Produktansvar punkt 3.2 første afsnit, men kun i
nedenstående omfang.

2.0 Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- udgifter til selve rør- og kabelarbejdet
- udgifter til rør- og kabelmaterialer
- erstatningsansvar for underdimensionering af
gulvvarmeanlæg (for lav effekt) eller som følge af forkert
varmefordeling.

1.0 Hvad er dækket
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Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab
opstået som følge af forkert nedlægning/montering og/eller
materialefejl ved:
- rør under gulv
- rør under vej
- kabler under gulv
- kabler under vej.

3.0 Forsikringssum og selvrisiko
3.1

Dækningen omfatter omkostninger og udgifter, som sikrede
med Privatsikrings godkendelse pådrager sig ved den
nødvendige ophugning og fritlægning af rør og kabler, samt
deraf følgende retablering.

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Rør og kabler i gulv og
vej fremgår af policen.

3.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Formuetab for el og VVS
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelser for
Produktansvar punkt 3.2 første afsnit og punkt 3.2.2, men
kun i nedenstående omfang.

-

-

1.0 Hvad er dækket
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for
formuetab herunder:
- driftstab
- tidstab
- avancetab eller andet indirekte tab
- tab af data.

-

-

2.0 Forudsætninger for dækning
Dækningen er betinget af, at tabet er opstået som følge af
en mangel, defekt eller fejl ved et leveret ikke-seriefremstillet
produkt/anlæg eller håndværksrelateret arbejdsydelse.

3.0 Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- omlevering af mangelfulde produkter/ydelser
- reparationsudgifter til udbedring af selve manglen ved
produktet/ydelsen
- tab som følge af forsinkelse eller manglende levering af
produktet/ydelsen
- omkostninger til produkttilbagekaldelse
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tab som følge af, at det leverede produkt/ydelse ikke
er i stand til at forhindre uautoriseret tilgang eller brug
af computere, elektroniske systemer, programmer eller
tilsvarende
tab af data, såfremt sikrede ikke, inden arbejdets
påbegyndelse, har foretaget en konstatering af skadelidtes
tilstrækkelige procedure, for så vidt angår back-up
skade og tab relateret til data host services
overtrædelse af andres immaterielle rettigheder
tab der skyldes fejl i regnskab eller bogholderi
tab som skyldes afgivne garantier om omkostninger,
udgifter eller priser, herunder feasibility studier udført for
andre
bøder, eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det
offentlige eller private herunder *punitive damage
tab som kan henføres til fejl eller forsømmelser begået af
sikredes underrådgivere.

4.0 Forsikringssum og selvrisiko
4.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Formuetab for el og VVS
fremgår af policen.

4.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Rådgiveransvar
Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelser for
Produktansvar punkt 3.2 første afsnit og punkt 3.2.2, men
kun i nedenstående omfang.

-

1.0 Hvad er dækket
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for
formuetab herunder:
- driftstab
- tidstab
- avancetab eller andet indirekte tab
- tab af data.

-

2.0 Forudsætninger for dækning
Dækningen er betinget af at skaden/tabet er opstået som
følge af selvstændig rådgivning, defineret som:
- immateriel design, -projektering, -specifikation
- tekniske beregninger og informationer
- undersøgelse, tilsyn og supervision
- salg af know-how
- udarbejdelse af installations- og termografirappporter

-

som ikke sker i relation til levering af produkt/
håndværkermæssig ydelse.
Det er ligeledes en forudsætning, at rådgivningsydelsen
angår forhold, som ligger indenfor sikredes
kernekompetencer.

4.0 Forsikringssum og selvrisiko
4.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Rådgiveransvar fremgår
af policen.

4.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

3.0 Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- fejl i rådgivningsydelse, når skadelidte har direkte eller
indirekte økonomisk interesser i de sikrede parter, eller
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hvor sikrede direkte eller indirekte har økonomiske
interesser i den skadelidte part
fejl i rådgivningsydelser, når sikrede, udover rådgivning og
bistand, medvirker, skal eller har medvirket som:
- entreprenør (total-, hoved-, eller fagentreprenør)
- leverandør
- producent
- sælger
- bygherre
- udlejer
eller hvad der kan sidestilles hermed til samme projekt/
opgave
tab som skyldes den tid sikrede anvender på sagens
opklaring og udbedring, herunder omprojektering og tilsyn i
forbindelse hermed
tab som følge af forsinkelse eller manglende præstering af
rådgivningsydelse
bøder, eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det
offentlige eller private, herunder ”punitive damages”
tab som skyldes afgivne garantier eller estimater om
omkostninger, udgifter eller priser
formuetab som skyldes sikredes grove uagtsomhed
krænkelse af andres immaterielle rettigheder, herunder
æreskrænkelse og diskrimination
tab som kan henføres til fejl eller forsømmelser begået af
sikredes underrådgivere.
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Formuetab for læger
Med denne dækning udgår undtagelsen i Betingelser for
Erhvervsansvar punkt 2.3 men kun i nedenstående omfang

-

1.0 Hvad er dækket
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for
formuetab

2.0 Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke når tabet er opstået:
- ved at ordinerede præparater eller behandlinger ikke har
den tilsigtede virkning
- ved at ordinerede præparater eller behandlinger er dyrere
end tilsvarende præparater eller behandlinger
- ved at ordinerede præparater eller behandlinger, ikke var
nødvendige eller af andre grunde ikke har hjulpet
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-

ved tilsidesættelse af industrielle beskyttelsesrettigheder
og ophavsrettigheder
på grund af misligholdte frister, terminer og overslag,
med mindre dette sker som følge af en faglig fejl i
forbindelse med selve lægegerningen, eller som følge af
en administrativ fejl fra lægepraksisens side
på grund af forsæt eller grov uagtsomhed hos sikrede.

3.0 Forsikringssum og selvrisiko
3.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Formuetab for læger
fremgår af policen.

3.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

Side
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Vaskeri- og renseridækning
Med denne dækning udgår undtagelsen i Betingelser
for Erhvervsansvar punkt 2.1.2 og 2.1.3 men kun i
nedenstående omfang.

2.0 Hvad er ikke dækket
For selvbetjeningsvaskeri/renseri gælder:
- forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der skyldes
manglende vedligeholdelse af maskinerne.

1.0 Hvad er dækket

43-1

Forsikringen dækker:

3.0 Forsikringssum og selvrisiko

For erhvervs- og institutionsvaskerier:
- sikredes erstatningsansvar for skade på og tab af kunders
tøj, der er overdraget vaskeriet/renseriet til behandling.

3.1

Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Vaskeri- og
renseridækning fremgår af policen.

For selvbetjeningsvaskerier/renserier:
- sikredes erstatningsansvar for skade på tøj i maskinerne.

3.2

Selvrisiko
Det fremgår af policen hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.

Side
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Retshjælpsdækning
-

1.0 Retshjælpsdækningens formål
Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved
retstvister, som med rimelighed kan danne grundlag for et
civilretligt søgsmål.

1.1

Der ydes ikke dækning for almindelig advokatrådgivning
eller klage/ankenævnsbehandling.

-

Forsikringsperioden
Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor
søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter at
forsikringen er trådt i kraft.

Under sagens gang skal advokaten underrette Privatsikring
om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig
betydning.

Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået
inden forsikringens ophør, og at der er sket anmeldelse til
Privatsikring senest 3 måneder derefter.
1.2

1.3

2.0 Hvilken type tvister er omfattet
Dækningen omfatter tvister, som afgøres af en domstol,
voldgiftsret eller ved forlig.

Hvem er dækket
Forsikringen dækker ejeren af den forsikrede virksomhed

Forsikringen dækker udelukkende de nedenfor nævnte
tvister, som er opstået i forbindelse med udøvelsen af
sikredes erhvervsvirksomhed og som efter deres art vil
kunne behandles af en domstol efter Retsplejelovens regler
om civile sager, eller tvister, som efter parternes aftale i
stedet behandles ved voldgift:
- tvister i relation til ansatte
- tvister i relation til offentlige myndigheder
- tvister i relation til kunder/leverandører
- tvister om køb, salg, leje og leasing af genstande til brug i
den forsikrede virksomhed
- tvister om erhvervsleje for lokaler som benyttes af den
forsikrede virksomhed.

Geografisk område
Retshjælpsdækningen dækker tvister, der afgøres i
Danmark.
Tvister som afgøres på Grønland og Færøerne er ikke
omfattet.

1.4

Krav til advokaten og Privatsikrings behandling af
sagen
Forsikringen dækker kun, når en advokat har påtaget
sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt
medlemmerne af Det Danske Advokatsamfund.
Advokaten skal anmelde sagen til Privatsikring, så snart
advokaten har påtaget sig sagen – og inden yderligere
handlinger foretages. Advokaten kan dog foretage sådanne
handlinger, som ikke tåler opsættelse.
Privatsikring skal – på det foreliggende grundlag – afgive
en udtalelse om, hvorvidt tvisten, efter sin art, er dækket af
forsikringen. Privatsikring har både en ret og en pligt til at
give udtryk for eventuel tvivl om sagens rimelighed.
Advokaten har et direkte salærkrav mod Privatsikring og kan
ikke, med bindende virkning for Privatsikring, indgå aftale
om sit salær med sikrede.
En advokat kan ikke føre sin egen sag.

1.5
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forsikringstagerens påstand samt modpartens påstand
en kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender,
forsikringstagerens påstand støttes på. Privatsikring
kan forlange dokumenter og bevisligheder forelagt, når
det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning. Tillige
kan Privatsikring forlange en juridisk begrundelse for
påstanden
oplysning om hvilke processkridt, af udgiftskrævende art,
der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.

Anmeldelse
Advokaten skal, så snart han har påtaget sig sagen, indgive
anmeldelse til Privatsikring. Anmeldelsen skal indeholde:
- angivelse af modparten

2.1

Hvilken type tvister er aldrig omfattet
- straffesager, injuriesager og bødesager
- skatte- og afgiftssager
- sager med offentlige myndigheder, hvis den øverste
administrative myndigheds afgørelse ikke kan påkendes af
de almindelige domstole
- tvister i forbindelse med eje, leje eller brug af
motorkøretøjer samt sø- og luftfartøjer
- inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed
og størrelse er utvivlsom
- tvister om patent-, ophavs-, mønsterbeskyttelses-, og
varemærkerettigheder
- tvister om erstatningskrav mod sikrede, når
erstatningskravet, efter sin art, er eller kunne være
omfattet af en ansvarsforsikring – uanset om forsikringen
er tegnet eller ej
- miljøsager
- tvister, som er opstået efter at sikrede er gået i
betalingsstandsning eller der er indgivet begæring om
akkord, gældssanering eller konkurs
- tvister mellem sikrede og Privatsikring og dertil hørende
selskaber.

Side

momsbeløbet ved sin betaling af de momsbelagte
omkostninger.

3.0 Hvilke omkostninger er dækket

Fører flere sikrede, i henhold til nærværende eller anden
tilsvarende forsikring i Privatsikring sager, som har fælles
oprindelse og opfylder betingelserne i Retsplejelovens
kapitel 23 for kumulation, gælder ovennævnte regel om
maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de
sikrede.

Dækningstilsagnet er begrænset til omkostninger, der står i
et rimeligt forhold til sagens genstand og sagens karakter.
Følgende omkostninger er dækket:
- egne sagsomkostninger
- omkostninger til modpart, hvis disse er pålagt sikrede
under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af
Privatsikring inden en forligsmæssig afgørelse
- udgifter til syn og skøn som under en retssag er udmeldt af
retten
- udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32,
når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Privatsikring,
eller når resultatet af syn- og skønsrapporten giver sikrede
rimelig grund til at fortsætte sagen
- dgifter til ensidigt indhentede sagkyndige udtalelser og
andre sagsomkostninger, hvis Privatsikring på forhånd har
godkendt dem.
3.1

Har sagens afgørelse virkning for andre end implicerede
sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt
interesserede.
Er antallet af sikrede mere end 3, begrænses den samlede
erstatning og selvrisiko dog til henholdsvis 3 gange beløbet
pr. begivenhed og 3 gange selvrisiko pr. begivenhed
Hvis sagen appelleres gælder 3 gange beløbet pr.
begivenhed som maksimum for den samlede behandling
med særskilt selvrisikoberegning for hver enkelt instans.
Erstatning og selvrisiko fordeles forholdsmæssigt på de
forskellige sikrede om muligt efter sagens værdi ellers lige.
Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt.

Ikke dækkede omkostninger
Følgende omkostninger er ikke dækket:
- omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, for
eksempel fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund
til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold
til sagens genstand
- sikredes rejseomkostninger og tabte arbejdsfortjeneste
- omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest,
fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, medmindre
disse er afholdt efter aftale med Privatsikring
- omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet
ved et godkendt klagenævn – medmindre det er åbenbart,
at sagen ville være blevet henvist til domstolene, pga. sin
karakter, eller andet er aftalt med Privatsikring.
Forsømmer sikrede, eller den af sikrede valgte advokat at
foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse,
såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret
bevismateriale, eller foretager handlinger der er urimelige,
vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter
Privatsikring kun i det omfang, det kan godtgøres, at
forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens
omkostninger.

4.0 Forsikringssummer og selvrisiko
Privatsikrings erstatningspligt for én forsikringsbegivenhed
er begrænset til det beløb der jf. policen gælder pr.
begivenhed. Selvrisiko pr. begivenhed fremgår ligeledes af
policen.
Hvis sagen appelleres gælder ovennævnte
maksimumbeløb for den samlede behandling med særskilt
selvrisikoberegning for hver enkelt instans.
Merværdiafgiften (moms) bæres af sikrede, i det
omfang denne kan medregne beløbet til den indgåede
merværdiafgift i momsregnskabet. Privatsikring fradrager
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En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på
samme side, betragtes som en forsikringsbegivenhed. Det
samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter,
hvis påstanden i det væsentlige støttes på samme faktiske
kendsgerninger.
Uanset om der er en eller flere sikrede på policen, kan
den samlede erstatning, indenfor samme forsikringsår,
maksimalt udgøre det beløb der jf. policen gælder pr.
forsikringsår.
Der betales en a conto erstatning for positive udgifter, når de
er afholdt.
Advokatsalær betales, når dom er afsagt, selvom dommen
bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte
omkostninger indkrævet hos modparten (se i det følgende).
4.1

Fordeling af sagsomkostninger
Sikrede skal give retten adgang til alle nødvendige
oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om
tilkendegivelse af omkostninger hos modparten.
Ved forlig – uanset om disse indgås indenretligt eller
udenretligt – skal spørgsmål om fordeling af sagens
omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af
Privatsikring, inden bindende aftale indgås.
Ved voldgift forudsætter Privatsikring, at omkostningerne
fordeles i overensstemmelse med principperne i
Retsplejelovens kapitel 30.
Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme
Privatsikring til gode. Sikrede eller dennes advokat skal
søge tillagte omkostninger inddrevet hos modparten. Er

Side

sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Privatsikring
disse omkostninger med fradrag af selvrisiko og indtræder i
sikredes ret.
Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte
omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske
forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet, mellem på den
ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte
omkostninger.

5.0 Eksempler til retshjælpsdækningen
Tvister med ansatte:
- Virksomheden sagsøges af en ansat, eventuelt en tidligere
ansat, om betaling af en løn- eller feriegodtgørelse. Eller
der kan være tale om et egentligt erstatningskrav
- Virksomheden får behov for selv at sagsøge for at
håndhæve et kontraktvilkår, som for eksempel en
konkurrenceklausul.
Tvister med offentlige myndigheder:

-
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Virksomhedens drift vanskeliggøres af ikke, som ventet at
få en bevilling, tilladelse, næringsbrev eller autorisation
Eller myndighederne tilbagekalder en allerede opnået
bevilling, tilladelse, næringsbrev eller autorisation.

Tvister med kunder/leverandører:
- virksomheden sagsøger sin leverandør pga. en mangelfuld
vare, eller en kunde sagsøger virksomheden på grund af
en mangelfuld var
Tvister om køb, salg, leje, leasing af genstande til brug i
virksomheden:
- en leje- eller leasingaftale indbringes til retslig afgørelse
af en af parterne. Det kan være om lejens størrelse eller
varighed, eller om enhver anden bestemmelse i aftalen.
Tvister om erhvervslejemål for de lejemål, der benyttes af
virksomheden:
- virksomheden ønsker en retslig afgørelse om lejens
størrelse og varighed. Eller der kan være uenighed om
vedligeholdelse.

Side
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Arbejdsskadeforsikring
Forsikringen dækker krisepsykologhjælp som afholdes i
samarbejde med Privatsikring Arbejdsskade og Prescriba.

1.0 Hvad dækker forsikringen
1.1

1.2

Arbejdsskadeforsikringen dækker
Forsikringen dækker forsikringstageren mod enhver
forpligtigelse vedrørende arbejdsulykker m.m. jf. Lov om
arbejdsskadesikring § 6 eller fremtidige bestemmelser, der
erstatter denne.
Deling af forsikredes forpligtelser
Det kan dog aftales, at en nærmere angiven del af
forsikringstagerens forpligtelse forsikres i et andet
forsikringsselskab.

2.0 Krisehjælp
2.1

2.2

Hvem er dækket
Sikrede under denne dækning er samme personkreds som
er sikret under policens arbejdsskadedækning, og som har
folkeregisteradresse i Danmark.

Der kan være tale om enkeltsamtaler eller gruppeaftaler alt
efter behov.

3.0 Transport til og fra midlertidigt arbejdssted
3.1

Hvem er dækket
Sikrede under denne dækning er samme personkreds som
er sikret under policens arbejdsskadedækning, og som har
folkeregisteradresse i Danmark.

3.2

Hvornår dækker dækningen
Forsikringen dækker ulykkestilfælde sket i forsikringstiden
og som er anmeldt indenfor anmeldelsesfristen, jf. punkt 3.6,

3.3

Hvad omfatter dækningen
Forsikringen dækker personskade overgået den sikrede
person under dennes transport mellem hjemmet og
midlertidigt Arbejdssted, kursusophold og/eller kundemøder,
på samme måde, som hvis skaden ville have været omfattet
af den til enhver tid gældende Lov om arbejdsskadesikring.

Hvad omfatter dækningen
Dækningen omfatter 24 timers krisehjælp til den personKreds, som er omfattet af forsikringen som under deres
arbejde får behov for akut krisehjælp.

Dækninger dækker ulykker, som ikke kan anerkendes som
en arbejdsskade efter Lov om arbejdsskadesikring.
Den sikrede skal kunne godtgøre, at uheldet er sket under
transport mellem hjemmet og det midlertidigt arbejdssted,
kursusophold eller anden arbejdsrelateret opgave.

Det er en betingelse for dækning, at hændelsen kan
anerkendes efter Lov om arbejdsskadesikring og at skaden i
øvrigt dækkes af nærværende forsikring.
I tilfælde af at skaden ikke kan anerkendes efter Lov om
arbejdsskadesikring, oplyses kunden, at Privatsikring
Arbejdsskade ikke dækker behandlingen, men hvis kunden
ønsker, at benytte sig af Privatsikrings samarbejds-partner
og selv er indforstået med at betale for behandlingen,
tilbydes dette.
2.3

Hvem skal kontaktes
I tidsrummet 08.00 til 16.00 skal Privatsikring Arbejdsskade
Kontaktes på telefon nr. 33 55 38 02.

3.4

Dækningen er subsidiær
Det vil sige, at såfremt der måtte være en ansvarlig
skadevolder med ansvarsforsikring, da skal sikrede dækkes
via en sådan forsikring hos skadevolder.
Dette gælder i alle tilfælde, hvor det er muligt, at identificere
en sådan skadevolder og hvor manglende identifikation
af en skadevolder skyldes manglende iagttagelse og
bevissikring hos sikrede.

3.5

Hvad dækkes ikke
Transport mellem sikredes bopæl (matrikel) og fast
arbejdssted.

I tidsrummet 16.00 til 08.00 skal Privatsikrings samarbejdsPartner Prescriba kontaktes direkte på telefon nr. 70 22 12
66.

2.4
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Såfremt Prescriba kontaktes direkte, skal der oplyses
følgende :

Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, der er
en direkte eller indirekte følge af, eller står i forbindelse med
terrorisme.

Forsikringstagerens navn
Police nr.
Skadelidtes cpr.nr., adresse, postnr., telefonnr.
og evt. E-mail
Hvad er sket, hvor er det sket og hvilken dato.

Ved terrorisme forstås skade forvoldt forsætligt af en eller
flere personer, der handler, for eller i forbindelse med en
organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje
et lands politiske, økonomiske eller samfundsmæssige
strukturer alvorlig skade.

Hvilke ydelser er omfattet af denne dækning

3.6

Anmeldelse af skade

Side

Skader, der er omfattet af forsikringen, skal hurtigst muligt
anmeldes til Privatsikring, og indenfor 1 år efter skaden er
sket, se i øvrigt pkt- 3.2.

Privatsikring afgør spørgsmålet om, hvorvidt skaden er
omfattet af denne dækning samt udmåler erstatningen efter
samme principper som der anvendes i den til enhver tid
gældende Lov om arbejdsskadesikring.

Skader kan anmeldes til Privatsikring Arbejdsskade På
telefon 33 55 38 02

Hvis en af parterne ønsker det, kan Arbejdsmarkets
Erhvervssikring afgive en vejledende udtalelse om
méngraden og størrelsen af tab af erhvervsevne.
Arbejdsmarkets Erhvervssikrings gebyr betales med 50% af
hver af parterne.

Hvis en skade har medført døden, skal anmeldelse ske
telefonisk til Privatsikring inden 48 timer, og Privatsikring er
berettiget til at kræve obduktion.
3.7

3.8

Alle erstatningsudgifter udbetales som et engangs- beløb,
kaldet kapitalbeløb.
Der udbetales ikke løbende ydelser for tab af erhvervsevne.
Ved beregningen af erstatningens størrelse tages udgangspunkt i årslønnen som ikke kan fastsættes højere end
maksimumårslønnen som er 505.000 kr. (2016)
3.9

Privatsikring er ikke bundet af udtalelsen.

Skader, der er forårsaget af, at den tilskadekomne er under
selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika,
eller under en dertil svarende påvirkning.
Erstatningsfastsættelse
Privatsikring afgør spørgsmålet om, hvorvidt skaden er
omfattet af denne dækning samt udmåler erstatningen efter
samme principper som der anvendes i den til enhver tid
gældende Lov om arbejdsskadesikring.

Tvister
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Hvis der er tvist omkring årsagssammenhæng skal dette
afgøres ved de danske domstole.

4.0 Ophør af Privatsikrings koncession
4.1

Dækningens bortfald
Hvis Privatsikrings koncession til tegning af forsikringer
efter Lov om arbejdsskadesikring ophører, skal forsikringstageren underrettes herom. Forsikringen bortfalder fra
datoen for koncessionens ophør, selvom forsikringsperioden ikke er udløbet.

4.2

Endelig præmieopgørelse
En opgørelse af præmien for den forløbne tid foretages
snarest muligt.

Side
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Arbejdsskadeforsikring for Grønland
Forsikringen dækker krisepsykologhjælp som afholdes i
samarbejde med Privatsikring Arbejdsskade og Prescriba.

1.0 Hvad dækker forsikringen
1.1

1.2

Arbejdsskadeforsikringen dækker
Forsikringen dækker forsikringstageren mod enhver
forpligtigelse vedrørende arbejdsulykker m.m. jf. Lov
om arbejdsskadesikring i Grønland § 6 eller fremtidige
bestemmelser, der erstatter denne.
Deling af forsikredes forpligtelser
Det kan dog aftales, at en nærmere angiven del af
forsikringstagerens forpligtelse forsikres i et andet
forsikringsselskab.

2.0 Krisehjælp
2.1

2.2

Hvem er dækket
Sikrede under denne dækning er samme personkreds som
er sikret under policens arbejdsskadedækning, og som har
folkeregisteradresse i Grønland.

Der kan være tale om enkeltsamtaler eller gruppeaftaler alt
efter behov.

3.0 Transport til og fra midlertidigt arbejdssted
3.1

Hvem er dækket
Sikrede under denne dækning er samme personkreds som
er sikret under policens arbejdsskadedækning, og som har
folkeregisteradresse i Grønland.

3.2

Hvornår dækker dækningen
Forsikringen dækker ulykkestilfælde sket i forsikringstiden
og som er anmeldt indenfor anmeldelsesfristen, jf. punkt 3.6,

3.3

Hvad omfatter dækningen
Forsikringen dækker personskade overgået den sikrede
person under dennes transport mellem hjemmet og
midlertidigt Arbejdssted, kursusophold og/eller kundemøder,
på samme måde, som hvis skaden ville have været omfattet
af den til enhver tid gældende Lov om arbejdsskadesikring.

Hvad omfatter dækningen
Dækningen omfatter 24 timers krisehjælp til den personKreds, som er omfattet af forsikringen som under deres
arbejde får behov for akut krisehjælp.

Dækninger dækker ulykker, som ikke kan anerkendes som
en arbejdsskade efter Lov om arbejdsskadesikring.
Den sikrede skal kunne godtgøre, at uheldet er sket under
transport mellem hjemmet og det midlertidigt arbejdssted,
kursusophold eller anden arbejdsrelateret opgave.

Det er en betingelse for dækning, at hændelsen kan
anerkendes efter Lov om arbejdsskadesikring og at skaden i
øvrigt dækkes af nærværende forsikring.
I tilfælde af at skaden ikke kan anerkendes efter Lov om
arbejdsskadesikring, oplyses kunden, at Privatsikring
Arbejdsskade ikke dækker behandlingen, men hvis kunden
ønsker, at benytte sig af Privatsikrings samarbejds-partner
og selv er indforstået med at betale for behandlingen,
tilbydes dette.
2.3

Hvem skal kontaktes
I tidsrummet 08.00 til 16.00 skal Privatsikring Arbejdsskade
Kontaktes på telefon nr. 33 55 38 02.

3.4

Dækningen er subsidiær
Det vil sige, at såfremt der måtte være en ansvarlig
skadevolder med ansvarsforsikring, da skal sikrede dækkes
via en sådan forsikring hos skadevolder.
Dette gælder i alle tilfælde, hvor det er muligt, at identificere
en sådan skadevolder og hvor manglende identifikation
af en skadevolder skyldes manglende iagttagelse og
bevissikring hos sikrede.

3.5

Hvad dækkes ikke
Transport mellem sikredes bopæl (matrikel) og fast
arbejdssted.

I tidsrummet 16.00 til 08.00 skal Privatsikrings samarbejdsPartner Prescriba kontaktes direkte på telefon nr. 70 22 12
66.

2.4
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Såfremt Prescriba kontaktes direkte, skal der oplyses
følgende :

Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, der er
en direkte eller indirekte følge af, eller står i forbindelse med
terrorisme.

Forsikringstagerens navn
Police nr.
Skadelidtes cpr.nr., adresse, postnr., telefonnr.
og evt. E-mail
Hvad er sket, hvor er det sket og hvilken dato.

Ved terrorisme forstås skade forvoldt forsætligt af en eller
flere personer, der handler, for eller i forbindelse med en
organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje
et lands politiske, økonomiske eller samfundsmæssige
strukturer alvorlig skade.

Hvilke ydelser er omfattet af denne dækning

3.6

Anmeldelse af skade
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Skader, der er omfattet af forsikringen, skal hurtigst muligt
anmeldes til Privatsikring, og indenfor 1 år efter skaden er
sket, se i øvrigt pkt- 3.2.

Privatsikring afgør spørgsmålet om, hvorvidt skaden er
omfattet af denne dækning samt udmåler erstatningen efter
samme principper som der anvendes i den til enhver tid
gældende Lov om arbejdsskadesikring.

Skader kan anmeldes til Privatsikring Arbejdsskade På
telefon 33 55 38 02

Hvis en af parterne ønsker det, kan Arbejdsmarkets
Erhvervssikring afgive en vejledende udtalelse om
méngraden og størrelsen af tab af erhvervsevne.
Arbejdsmarkets Erhvervssikrings gebyr betales med 50% af
hver af parterne.

Hvis en skade har medført døden, skal anmeldelse ske
telefonisk til Privatsikring inden 48 timer, og Privatsikring er
berettiget til at kræve obduktion.
3.7

3.8

Alle erstatningsudgifter udbetales som et engangs- beløb,
kaldet kapitalbeløb.
Der udbetales ikke løbende ydelser for tab af erhvervsevne.
Ved beregningen af erstatningens størrelse tages udgangspunkt i årslønnen som ikke kan fastsættes højere end
maksimumårslønnen som er 505.000 kr. (2016)
3.9

Privatsikring er ikke bundet af udtalelsen.

Skader, der er forårsaget af, at den tilskadekomne er under
selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika,
eller under en dertil svarende påvirkning.
Erstatningsfastsættelse
Privatsikring afgør spørgsmålet om, hvorvidt skaden er
omfattet af denne dækning samt udmåler erstatningen efter
samme principper som der anvendes i den til enhver tid
gældende Lov om arbejdsskadesikring.

Tvister
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Hvis der er tvist omkring årsagssammenhæng skal dette
afgøres ved de danske domstole.

4.0 Ophør af Privatsikrings koncession
4.1

Dækningens bortfald
Hvis Privatsikrings koncession til tegning af forsikringer
efter Lov om arbejdsskadesikring ophører, skal forsikringstageren underrettes herom. Forsikringen bortfalder fra
datoen for koncessionens ophør, selvom forsikringsperioden ikke er udløbet.

4.2

Endelig præmieopgørelse
En opgørelse af præmien for den forløbne tid foretages
snarest muligt.
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Transport til & fra arbejde
1.0 Hvem er dækket
Sikrede under denne dækning er samme personkreds som
er sikret under policens arbejdsskadedækning og som har
folkeregisteradresse i Danmark.

2.0 Hvornår er sikrede dækket
Dækningen omfatter sikredes direkte transport til og fra
arbejde eller midlertidigt arbejdssted.
Den sikrede skal kunne godtgøre, at uheldet er sket under
transport til og fra arbejde eller midlertidigt arbejdssted.

3.0 Hvad er dækket
Sikrede er dækket på samme måde, som hvis skaden ville
have været omfattet af den til enhver tid gældende Lov om
arbejdsskadesikring.

4.0 Dækningen er subsidiær
Det vil sige, at såfremt der måtte være en ansvarlig
skadevolder med ansvarsforsikring, da skal sikrede
dækkes via en sådan forsikring hos skadevolder og ikke af
nærværende forsikring.
Dette gælder i alle tilfælde, hvor det er muligt, at identificere
en sådan skadevolder, og hvor manglende identifikation
af en skadevolder skyldes manglende iagttagelse af
bevissikring hos sikrede.

5.2

Skader, der er forårsaget af den tilskadekomne er under
selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika,
eller under en dertil svarende påvirkning.

5.3

Erhvervssygdomme

6.0 Anmeldelse af skade
Skader, der er omfattet af dækningen, skal hurtigst muligt
anmeldes til Privatsikring. Anmeldelse skal dog ske senest 1
år efter skadestidspunktet.
Skader kan anmeldes til Privatsikring Arbejdsskade på
telefon
33 55 38 02
Hvis en skade har medført døden, skal anmeldelse ske
telefonisk til Privatsikring inden 48 timer og Privatsikring er
berettiget til at kræve obduktion.

7.0 Erstatningsfastsættelse
Privatsikring afgør spørgsmålet om skaden er omfattet
af denne dækning og udmåler erstatningen efter samme
principper som anvendes i den til enhver tid gældende Lov
om arbejdsskadesikring. Alle erstatningsudgifter udbetales
som et engangsbeløb, kaldet kapitalbeløb. Der udbetales
ikke løbende ydelse for tab af erhvervsevne.
Ved beregning af erstatningens størrelse tages
udgangspunkt i årslønnen som ikke kan fastsættes højere
end maksimumårslønnen som er 505.000 kr. (2016)

5.0 Hvad er ikke omfattet af dækningen
8.0 Tvister
5.1

Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, der er
en direkte eller indirekte følge af, eller står i forbindelse med
terrorisme.
Ved terrorisme forstås skade forvoldt forsætligt af en eller
flere personer, der handler for eller i forbindelse med en
organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje
et lands politiske, økonomiske eller samfundsmæssige
strukturer alvorlig skade.

Hvis en af parterne ønsker det, kan Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring afgive en vejledende udtalelse om
méngraden og størrelsen af tab af erhvervsevne.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings gebyr betales med 50%
af hver af parterne.
Privatsikring er ikke bundet af udtalelsen.
Hvis der er tvist omkring forsikringsaftalen skal dette afgøres
ved danske domstole.
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Behandlingsdækning
1.0 Forsikringen dækker arbejdsulykker
Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse, indlæggelse
og ambulante operationer på betalingshospital i Danmark,
resten af Norden eller Tyskland.
Det er en forudsætning for dækning, at ulykken er sket i
forbindelse med forsikredes arbejde, og at arbejdsulykken
forud for anmeldelse til denne Behandlingsforsikring
er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen/Privatsikrings
arbejdsskadeafdeling.
Behovet for undersøgelse og behandling, skal være opstået
som en direkte følge af arbejdsulykken.
Vurderer Privatsikring, at arbejdsulykken ikke er hovedårsag
til den lidelse der skal behandles, er der ikke ret til dækning.
I tvivltilfælde kan Privatsikring kræve, at arbejdsulykken
er anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen, før der kan ske
godkendelse af undersøgelse og/eller behandling.
Privatsikring har ved en anerkendelse af arbejdsulykken
under denne Behandlingsforsikring, ikke samtidig taget
stilling til, om arbejdsulykken i øvrigt er til anerkendelse efter
gældende lov om arbejdsskadesikring.
Arbejdsulykken skal være indtrådt i forsikringstiden
og undersøgelse og behandling skal finde sted
i forsikringstiden. Behandling der er påbegyndt i
forsikringstiden dækkes i indtil 3 måneder efter
forsikringsdækningen er ophørt.
Forsikringstiden er perioden mellem forsikringsdækningens
begyndelsesdato og udløbsdato.
Det er en betingelse for dækning, at behandling og
behandlingssted er godkendt af Privatsikring, inden
behandling iværksættes. Se punkt 7 - Anmeldelse af skader.

2.0 Undersøgelse/behandling, der dækkes
Den forsikrede har ret til undersøgelse og/eller behandling i
henhold til denne forsikring, når forsikrede ved konsultation
hos sin praktiserende læge får konstateret behov for
undersøgelse og/eller behandling og derfor henvises til
speciallæge eller sygehus.
Det er en forudsætning for dækning, at undersøgelse eller
behandling ikke kan finde sted i offentligt regi, senest 14
dage efter kontakt til/tidsbestilling hos speciallæge. Eller
senest 14 dage efter praktiserende læges henvisning til
offentligt sygehus.
Den forsikrede skal på Privatsikrings opfordring indsende
dokumentation for, at ventetiden overstiger 14 dage.
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Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse og til
behandling, hvis behandlingen forventes at kunne kurere
følgerne af arbejdsulykken, eller væsentligt og varigt bedre
forsikredes tilstand. Udgifter til behandling af kroniske
lidelser er således ikke dækket.
Ved behandling forstås den kirurgiske, medicinske eller
behandlingsmæssige procedure, det efter almen lægelig
vurdering vil være rimeligt at iværksætte.

3.0 Udgifter der er dækket
Efter nærmere aftale med Privatsikring jf. punkt 7 Anmeldelse af skader, dækker forsikringen rimelige og
nødvendige udgifter til:
- Undersøgelse og behandling hos speciallæge eller på
betalingshospital.
- Nødvendig ambulant efterbehandling, udført af
speciallæge, efter en dækningsberettiget indlæggelse eller
operation.
- Proteser og hjælpemidler, hvis disse er et led i den
behandling, som finder sted efter en dækningsberettiget
operation.
Dækningen er maksimeret. Se punkt 6 - Forsikringssum.

4.0 Udgifter der ikke er dækket
Udgifter, der ikke udtrykkeligt er oplistet under punkt 3
dækkes ikke, herunder eksempelvis:
- Praktiserende læge/speciallæge i almen medicin.
- Akut udredning/behandling (f.eks. skadestue eller
lægevagt).
- Behandling af psykiske lidelser.
- Behandling af tandskader.
- Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor.
- Private udgifter under indlæggelsen.
- Alternativ behandling (behandling, der foretages af
personer uden godkendelse eller autorisation fra
Sundhedsstyrelsen).
- Eksperimentel behandling.
- Undersøgelse/behandling, der ydes af forsikrede
selv, dennes ægtefælle, forældre eller børn, eller en
virksomhed, som tilhører en af de nævnte.
- Undersøgelse/behandling, der ydes af forsikrede
selv, dennes ægtefælle, forældre eller børn, eller en
virksomhed, som tilhører en af de nævnte.
- Transport.

5.0 Ophold i udlandet og hjemtransport
Udgifter der afholdes under ophold i udlandet eller i
forbindelse med hjemtransport fra udlandet, dækkes ikke af
forsikringen.
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6.0 Forsikringssum
I policen er anført den maksimale sum (indeksreguleres),
som denne forsikring dækker til behandling af følgerne af en
arbejdsulykke.

7.0 Anmeldelse af skader
Får forsikrede behov for undersøgelse og/eller behandling
skal Privatsikring altid kontaktes på telefon 33 55 38 34.
Herfra koordineres den videre behandling.
Privatsikring kan kontaktes i tidsrummet kl. 8.00-16.00 alle
hverdage.
Undersøgelse og behandling skal godkendes af
Privatsikring, og finde sted på behandlingssted i
Privatsikrings netværk.
Netværket omfatter udvalgte behandlingssteder i Danmark,
resten af Norden og Tyskland.
Ved behov for akut hjælp: Kontakt altid egen læge,
lægevagten, skadestuen eller ring 112.
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Ved anmeldelse af en skade indsendes dokumentation efter
Privatsikrings nærmere anvisning. Anmoder Privatsikring
om lægeattest, skal denne være udfyldt af en af den
danske Sundhedsstyrelse autoriseret læge, med mindre
Privatsikring accepterer, at attesten udstedes fra anden side.
Privatsikring kan forlange de oplysninger, selskabet anser
for nødvendige til bedømmelse af skaden. Privatsikring
betaler kun udgifter til lægeerklæringer, der er indhentet på
selskabets foranledning.

10.0 Forsikredes forpligtelser
Forsikrede er forpligtet til at give de oplysninger,
Privatsikring anser for nødvendige til afgørelse af, om
en anmeldt skade er dækningsberettiget under denne
Behandlingsforsikring. Giver den forsikrede ikke de
nødvendige oplysninger, har forsikrede ingen ret til dækning.
Privatsikring betaler kun udgifter til attester og erklæringer,
der er indhentet på selskabets foranledning.
Privatsikring kan til enhver tid betinge yderligere behandling
under forsikringen af, at den forsikrede undergår
undersøgelse hos en af Privatsikring valgt speciallæge, der
kan bekræfte den stillede diagnose, og/eller behandlingens
relevans.

8.0 Afgørelse af skadetilfælde
11.0 Erstatningens udbetaling
Privatsikring afgør om en undersøgelse er omfattet af denne
forsikrin.

Erstatningen udbetales direkte til behandlingsstedet på
grundlag af indsendte originale regningsbilag.

9.0 Indsendelse af skadeanmeldelse
Skader, der er omfattet af forsikringen, skal hurtigst muligt
anmeldes skriftligt til Privatsikring.

Alle udgifter skal være rimelige og afholdt af nødvendige
årsager.

12.0 Forældelse efter afvisning af erstatning
Skader anmeldes på en af selskabet udarbejdet blanket, der
kan fås ved henvendelse til Privatsikring eller på anden af
Privatsikring anvist måde.

Forsikringen følger de normale regler omkring forældelse
efter den gældende Forældelseslov.
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Udvidet Psykologdækning
1.0 Hvad dækker forsikringen
2.0 Hvad dækker forsikringen ikke
Forsikringen giver mulighed for, at *pårørende til en
ansat/skadelidt som er omfattet af den lovpligtige
arbejdsskadeforsikring, kan modtage psykologhjælp, hvor
behovet udspringer af en begivenhed som er omfattet af den
til enhver tid gældende lov om arbejdsskadesikring.
Det er en betingelse, at Privatsikring vurderer, at det
kan gavne eller fremskynde forløbet, at lade ægtefæller,
samboende, forældre eller børn deltage i konsultationerne.
Det er en forudsætning for betaling af udgifterne, at
konsultationerne har sammenhæng med arbejdsskaden
og at psykologen, der behandler den tilskadekomne
medarbejder i samråd med Privatsikring vurdere, at
pårørende også skal have behandling, eller inddrages i
behandlingen af tilskadekomne.
Dækningen forudsætter, at Privatsikring har godkendt
behandlingerne forinden de iværksættes.
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Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, der er
en direkte eller indirekte følge af, eller står i forbindelse med
*terrorisme.

3.0 Erstatningens fastsættelse
Forsikringen dækker kun udgifter til psykologbehandling
som er relateret til en arbejdsskade som vurderes til
anerkendelse af Privatsikring eller som er anerkendt af
Arbejdsskadestyrelsen.
Forsikringen dækker maksimalt 12 behandlinger pr. person
som skal foretages inden 6 måneder fra skadetidspunktet og
skal godkendes af Privatsikring.
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Transport – Egne ting i egne biler
-

1.0 Hvilke genstande er omfattet
-

1.1

Værktøj, instrumenter og reservedele tilhørende
forsikringstageren
Varer tilhørende forsikringstageren samt varer der tilhører
tredjemand, men som forsikringstageren bærer ansvaret
for.
Kollektioner tilhørende forsikringstagere

-

Bortset fra
- varer tilhørende tredjemand som transporteres mod
betaling
- bærbart tele- og it-udstyr
- levende dyr
- penge, *pengerepræsentativer, smykker og antikviteter
- vin, spiritus og tobaksvarer
- våben og ammunition
- brandfarlige væsker, eksplosive eller ætsende stoffer.

3.2

Terrorisme
Forsikringen dækker ikke skade/tab eller udbredelse af
skade/tab, som er en direkte eller indirekte følge af, eller står
i forbindelse med, *terrorisme i udlandet.

3.3

Internationale handelssanktioner
Privatsikring dækker ikke og er ikke forpligtet til at
betale erstatning eller omkostninger eller foretage andre
foranstaltninger under forsikringen, som strider imod
økonomiske-, finansielle- eller handelssanktioner vedtaget
af Forenede Nationer eller Den Europæiske Union,
Storbritannien og de nordiske lande.

3.4

Lande undtaget fra dækningen
Hvis policens Geografiske aktivitetsområde er Verden
excl. USA/Canada, gælder at følgende lande er undtaget
nærværende dækning.

2.0 Hvilke skader dækkes
2.1

2.2

2.3

Forsikringen dækker *udefrakommende pludselig fysisk
skade på og tab af de forsikrede genstande
- under transport i det geografiske område der fremgår af
Geografisk aktivitetsområde i policen, forudsat transporten
foregår i et køretøj som virksomheden eller dennes ansatte
ejer eller leaser.
- under ophold i forbindelse med transporten
- under på- og aflæsning, under op-, hen og nedbæring i
forbindelse med transporten
For tyveridækningen gælder at retten til erstatning er
betinget af
- at der er tale om tyveri fra en bil
- at bilen var parkeret under så betryggende forhold som
muligt
- at bilen var *lukket og aflåst, samt at der kan konstateres
synlige tegn på voldeligt opbrud
- at de forsikrede genstande er anbragt i aflåst bagage-/
varerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så anbragt inde
i bilen og dækket til, så de ikke er synlige udefra.
For rejsekollektion dækkes endvidere tyveri under
ophold når der er tale om
- *indbrudstyveri fra aflåst lokale på hoteller eller hos kunder
- *Indbrudstyveri fra repræsentantens private bolig
- *ran og røveri

3.0 Hvilke skader dækkes ikke
(Udover de i Fællesbetingelserne for løsøreforsikring punkt 4
nævnte "Skader, der aldrig er dækket":)
3.1
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Forsikringen dækker ikke

skade under intern transport på forsikringsstedet
tyveri fra åbne eller uaflåste biler
skade som følge af benyttelse, betjening eller
demonstration af de forsikrede genstande
glemte og forlagte genstande
skade som følge af varens egen beskaffenhed
ridser, skrammer, slitage, gradvis forringelse eller dårlig
vedligeholdelse
skade som følge af utilstrækkelig eller mangelfuld
emballering/tildækning eller utilstrækkelig fastgørelse til
transportmidlet
skade som følge af luft- eller klimapåvirkning
forsinkelse uanset årsag
strejke, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning
fra myndigheder
kørselsuheld, hvor forsikringstageren, eller anden fører
med forsikringstagerens vidende, var beruset
tab som følge af bedrageri eller underslæb

Afghanistan, Angola, Cambodja, Demokratiske Republik
Congo, Eritrea, Iran, Irak, Laos, Libanon, Liberia, Libyen,
Mongoliet, Myanmar, Nord Korea, Rwanda, Sierra Leone,
Somalia, Nord Sudan, Syd Sudan, Syrien, Yemen,
Zimbabwe og Øst Timor eller andre lande der er eller bliver
sanktioneret af EU, FN og USA.

4.0 Hvorledes opgøres erstatningen
Erstatningen opgøres i henhold til reglerne i
Fællesbetingelser for løsøreforsikring afsnit 7 og 8.
Hvis den samlede forsikringsværdi for egne ting i egne
biler overstiger forsikringssummen for transportforsikringen
gøres der *underforsikring gældende. Det samme gælder
hvis forsikringsværdien pr. bil overstiger Maksimalt pr. bil
summen i policen.
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Sygedriftstab
-

1.0 Hvem er dækket
1.1

Forsikringsaftalens personkreds
Forsikringstageren er den virksomhed, der indgår aftalen
med Privatsikring.
Retten til at disponere over forsikringen i sin helhed
tilkommer forsikringstageren. Dette gælder også, hvis
forsikringen omfatter flere forsikrede.

1.2

-

De forsikrede personer
Forsikrede er den eller de personer, på hvis helbred
forsikringen er tegnet og hvis data fremgår af policen.
Det er en forudsætning for dækning, at de forsikrede
personer præsterer en personlig omsætning, der bortfalder
i det øjeblik personen bliver uarbejdsdygtig, og derfor
selvstændigt kan opgøres.

1.3

-

-

3.2

Erstatning
Erstatningen udbetales til forsikringstageren.

3.3

Tabet skal skyldes, at en eller flere af de forsikrede bliver
helt eller delvist uarbejdsdygtige i *forsikringstiden, som
følge af sygdom eller ulykkestilfælde.

Forsikringen dækker således alene tab som følge af
uarbejdsdygtighed, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en
lidelse, hvis første symptomer har vist sig i *forsikringstiden.

3.0 Hvad dækker forsikringen ikke
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Forsikringen dækker ikke ved uarbejdsdygtighed, der:
- er fremkaldt af forsikrede ved forsæt eller grov
uagtsomhed, uanset forsikredes sindstilstand under det
hændelsesforløb, der førte frem til uarbejdsdygtigheden
- er forårsaget af forsikrede under selvforskyldt beruselse,
under påvirkning af narkotika, eller under dertil svarende
påvirkning
- skyldes kosmetisk behandling eller følger heraf, med
mindre behandlingen direkte er nødvendiggjort af et
ulykkes- eller sygdomstilfælde, opstået i forsikringstiden
- skyldes fedmeoperationer/stort vægttab eller følger heraf
- skyldes sygdoms- eller ulykkesfølger, hvor der ikke ved
en lægelig undersøgelse kan påvises objektive tegn på
tilstedeværelsen af mén eller sygdom (f.eks. hvor der
alene er tale om subjektive klager over smerter, gener eller
lignende)

Forudbestående lidelser
Forsikringen dækker ikke tab som følge af
uarbejdsdygtighed, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en
lidelse, der er diagnosticeret inden tegningen.
Tilsvarende dækker forsikringen ikke tab som følge af
uarbejdsdygtighed, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en
lidelse, som forsikrede inden tegningen er blevet undersøgt
for, eller som forsikrede inden tegningen har haft symptomer
fra.

Det er en forudsætning forsikringens dækning, at krav om
erstatning er fremsat inden 1 år efter det tidspunkt, hvor
forsikringstageren har fået kendskab til de omstændigheder,
der begrunder kravet.

3.1

Karens efter tegningen
Forsikringen dækker ikke tab som følge af
uarbejdsdygtighed, der indtræffer de første 6 måneder efter
forsikrede er omfattet af forsikringen, med mindre der er
tale om uarbejdsdygtighed, som er en direkte følge af et
ulykkestilfælde.
Begrænsningen gælder også selv om uarbejdsdygtigheden
strækker sig ud over de nævnte 6 måneder.

2.0 Hvad dækker forsikringen
Forsikringen dækker driftstab som følge af dokumenteret
nedgang i forsikringstagerens omsætning i *forsikringstiden.

skyldes konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige
uroligheder, med mindre skaden indtræffer inden 1 måned
efter konfliktens udbrud i et land, hvori den forsikrede
opholder sig under rejse. Det er desuden en forudsætning
for dækning, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i
landet, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne i
forbindelse med konflikten
skyldes rejse i lande eller områder, hvor der officielt er
advaret mod sundhedsfare eller anden fare
skyldes epidemier/pandemier, der er taget under offentlig
behandling
skyldes udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller
radioaktiv bestråling
skyldes terror, herunder biologiske, bakteriologiske og
kemiske angreb.

4.0 Hvorledes beregnes erstatningen
Den samlede erstatning, opgjort efter dette punkt er
maksimeret.
4.1

Begrænsning af skade
Når der er sket en skade, er det forsikringstagerens pligt at
søge at begrænse skadens virkninger.
Forsikringstageren er forpligtet til effektivt at samarbejde
med Privatsikring med henblik på dette, herunder at søge
omsætningen opretholdt ved ansættelse af vikar og/eller ved
overarbejde.
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Forsikringstageren er endvidere forpligtet til at søge om
offentlige sygedagpenge for den uarbejdsdygtige.

4.2

Privatsikring betaler forsikringstagerens ekstraomkostninger
til ansættelse af vikar, overarbejde etc.

Forventet omsætning
Den forventede omsætning i erstatningsperioden fastsættes
til den faktisk konstaterede omsætning i samme periode året
før.

Erstatningen beregnes pr. kalendermåned
I policen er anført den forsikringssum, der gælder
for den enkelte forsikrede pr. kalendermåned, ved
uarbejdsdygtighed.

Dette beløb reguleres med gennemsnittet af den
konstaterede omsætningsudvikling i de 3 regnskabsår,
der ligger umiddelbart forud for det regnskabsår, hvor
uarbejdsdygtigheden indtrådte.

Erstatningen opgøres for en kalendermåned ad gangen,
og kan for den enkelte kalendermåned ikke overstige dette
beløb.
Ved uarbejdsdygtighed, der kun vedrører en del af en
kalendermåned, beregnes erstatningens maksimum
forholdsmæssigt. Det vil sige, at der beregnes en maksimal
erstatning pr. dag, i forhold til antallet af mulige arbejdsdage
i den pågældende kalendermåned.
4.3

4.4

Omsætning
Ved omsætning forstås:
Indgåede honorarer
+ udestående fordringer ultimo
- udestående fordringer primo
+ uddebiteringsværdien af igangværende
opgaver ultimo
- uddebiteringsværdien af igangværende
opgaver primo
Alle beløb er ekskl. moms.

4.6

4.7

Rimelige omkostninger
Når skadebegrænsende omkostninger er aftalt med
Privatsikring, betaler Privatsikring disse ekstraudgifter.
Er der tale om udgifter til vikar, dækkes de faktiske udgifter.
For ekstraarbejde, der udføres af medarbejdere, der er
omfattet af overenskomst, udgør aflønningen for den ekstra
indsats det overenskomstmæssigt aftalte.
For indehavere og andre, der ikke er omfattet af
overenskomst, svarer aflønningen til deres sædvanlige
personlige indtjening ved en omsætning af samme størrelse,
som den præsterede meromsætning.

4.8

Opgørelse af tab
Opgørelse skal ske på et særligt skema udarbejdet af
Privatsikring.
Tabet som følge af nedgang i omsætningen opgøres som
forskellen mellem virksomhedens:
- forventede omsætning (ekskl. moms) og
- konstaterede omsætning (ekskl. moms)

Dokumentation
For at sikre virksomheden korrekt erstatning, skal
der indsendes dokumentation for alle poster i
erstatningsopgørelsen, det vil som minimum sige:
- de seneste 3 årsregnskaber
- månedsopgørelser, der viser virksomhedens omsætning
i sygeperioden og månedsopgørelser for samme periode
året før
- dokumentation for aftalte omkostninger
- dokumentation for offentlige sygedagpenge

fra dette beløb trækkes sparede omkostninger og ydelser
fra anden side (lønindtægter under sygdom, offentlige
sygedagpenge m.v.)

Privatsikring kan forlange de helbreds- og
regnskabsmæssige oplysninger, som selskabet finder
nødvendige til dokumentation og til beregning af
uarbejdsdygtighedens og tabets omfang. Privatsikring
betaler udgifter til lægeerklæringer/attester, såfremt de er
indhentet på selskabets foranledning.

Til beløbet lægges rimelige omkostninger, der efter samråd
med Privatsikring afholdes i henhold til pkt. 4.7 - dog kun i
det omfang, de har virkning i erstatningsperioden.

Hvis forsikringstageren/forsikrede ikke fremsender de af
Privatsikring forlangte oplysninger, har forsikringstageren
intet krav mod Privatsikring.

Privatsikrings samlede ydelse - inkl. disse omkostninger
- kan dog aldrig blive større, end hvis de under pkt. 4.7
nævnte foranstaltninger ikke var foretaget.
4.5

69 af 76

Virksomhedens omsætning
Udgangspunktet for erstatningsberegningen er
virksomhedens - og ikke den uarbejdsdygtiges – forventede
henholdsvis konstaterede omsætning.
Hvis virksomhedens nedgang i omsætningen overstiger
den uarbejdsdygtiges nedgang, anvendes dog den
uarbejdsdygtiges omsætningstal.

4.9

God bogføringsskik
Det er en forudsætning for opgørelse af erstatningskrav
under denne forsikring, at virksomhedens bogholderi
løbende er ajourført i overensstemmelse med god
bogføringsskik, således at det som minimum sikres, at
omsætning og afholdte udgifter løbende opgøres på
månedsbasis.

4.10 A conto erstatning
Ved uarbejdsdygtighed, der strækker sig ud over 2 måneder,
kan der mod fornøden dokumentation udbetales a conto
erstatning.
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Erstatningsperioden kan for samme lidelse under alle
omstændigheder maksimalt andrage 49 uger i hele
forsikringens løbetid.

4.11 Sagkyndig bistand ved opgørelsen
Udgifter til sagkyndig regnskabsbistand i forbindelse med
opgørelsen kan medregnes med indtil 10.000 kr. + moms.

6.0 Afmelding og udtræden af forsikringen
5.0 Erstatningsperiode
6.1

Arbejdsmæssig tilknytning ophører
Forsikrede, hvis arbejdsmæssige tilknytning til
forsikringstageren ophører, skal afmeldes forsikringen og
udtræder på fratrædelsesdagen.

6.2

Udtræden på grund af alder
Forsikrede udtræder under alle omstændigheder af
forsikringsaftalen med udgangen af den måned, hvor
forsikrede opnår den i policen anførte udløbsalder.

Erstatningsperioden begynder ved uarbejdsdygtighed ud
over 3 på hinanden følgende uger. Tabet som følge af de 3
første ugers uarbejdsdygtighed er således ikke omfattet af
forsikringen.
Erstatningsperioden ophører på det tidligste af følgende
tidspunkter:
- ved forsikredes raskmelding
- hvis ansættelsesforholdet for forsikrede ophører i
sygeperioden
- med udgangen af den måned, hvor forsikrede opnår den i
policen anførte udløbsalder
- ved forsikredes død
- senest 52 uger efter uarbejdsdygtighedens indtræden.
Bliver forsikrede efter raskmelding på ny uarbejdsdygtig på
grund af samme lidelse, beregnes ny karens på 3 uger ikke,
hvis tilbagefaldet sker inden 3 måneder efter raskmelding.

7.0 Nedsættelse/forhøjelse af forsikringssum
Forsikringstageren er berettiget til at få nedsat den
maksimale forsikringssum, hvis denne ikke længere
afspejler forsikredes omsætning.
Forsikringstageren kan efter kontakt til Privatsikring få
forhøjet den maksimale forsikringssum, hvis den forsikrede
kan præstere tilfredsstillende helbredsoplysninger, efter
Privatsikrings gældende regler. For den forhøjede dækning
gælder pkt. 3.2. og 3.3.
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IT-kriminalitet
1.0 Hvem er dækket

4.4

Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt
datterselskaber, hvor virksomheden har bestemmende
indflydelse jf. punkt 13.

tab, som følge af afsløring af forretningshemmeligheder,
herunder fremstillingsprocesser eller anden fortrolig
information, uafhængigt af, hvorvidt denne er beskyttet ved
patent, varemærke, ophavsret eller lignende.

5.0 Sikkerhedsforskrifter
2.0 Hvad er dækket
2.1

Netbankindbrud
Forsikringen dækker sikredes direkte tab af penge
på sikredes bankkonti som følge af tredjemands
netbankindbrud i sikredes computersystemer.

2.2

Meromkostninger ved computervirus
Forsikringen erstatter sikredes rimelige meromkostninger til
bortfjernelse af virus samt til reproduktion eller genetablering
af data ved virusinfektion i sikredes software, programmer
eller andre elektroniske lagrede data eller informationer i
sikredes computersystemer.

2.3

2.4

Meromkostning ved datasabotage
Forsikringen erstatter sikredes rimelige meromkostninger
til genetablering af data ved ansattes og tredjemands
forsætlige og strafbare sabotage, hærværk eller destruktion
af sikredes software, programmer eller andre elektroniske
lagrede data eller informationer.

Forsikringen dækker netbankindbrud, virus og datasabotage
rettet mod sikredes computersystemer i Danmark, uanset
hvor i verden ovenstående forhold er begået.
Ved netbankindbrud skal indbruddet være rettet mod
sikredes netbank konti i danske pengeinstitutter.

4.0 Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
tab som følge af tabt computertid, driftsstop, eller driftstab,

4.2

indirekte tab eller følgeskader med undtagelse af
dækningsberettigede omkostninger,

4.3

bøder, bodsbeløb eller punitive damages,
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Sikrede:
skal til enhver tid efterleve sædvanlige og betryggende
sikkerhedsforholdsregler for ekstern IT-kommunikation,
herunder de sikkerhedsregler, der er aftalt med bank eller
anden finansiel institution med hensyn til elektroniske
kontooverførsler.

5.2

er til enhver tid forpligtet til at sikre, at der er installeret en
sikkerhedspakke, herunder firewall og anti-virusprogrammer,
som automatisk opdateres til senest tilgængelige version.

5.3

er til enhver tid forpligtet til at sikre, at virksomhedens
netværk og computersystemer er sikret af tilstrækkeligt
stærke kontroller, herunder at systemerne stiller krav til
anvendelse og regelmæssig udskiftning af passwords.

5.4

skal tage sikkerhedskopi (backup) af data og systemer
mindst hver 5. arbejdsdag.
Har sikrede overtrådt eller tilsidesat en eller flere af de
ovennævnte sikkerhedsforholdsregler,
gælder Privatsikrings forpligtelse i henhold til policen kun
i det omfang det anses for godtgjort, at tabets indtræden
eller omfang ikke skyldes sådan overtrædelse eller
tilsidesættelse.

Omkostninger
Såfremt der foreligger en dækningsberettiget skade, dækkes
rimelige udgifter til at fastslå årsag og tab, såfremt de er
afholdt med Privatsikrings forudgående godkendelse.
Sikredes interne omkostninger er ikke dækket.

3.0 Hvor dækker forsikringen

4.1

5.1

6.0 Hvornår dækker forsikringen
6.1

*Forsikringstiden
Forsikringen dækker tab som følge af netbankindbrud/virus/
datasabotage, der begås og konstateres i *forsikringstiden.
En skade anses for konstateret på det tidspunkt,
hvor sikrede får sin første viden om, at der er begået
netbankindbrud/virus/datasabotage mod sikredes
computersystemer.
Forsikringen dækker tillige sikredes tab, hvis
netbankindbrud/virus/datasabotage er begået før
*forsikringstiden, og såfremt det kan dokumenteres, at der
på tidspunktet for netbankindbrud/virus/datasabotage var
tegnet tilsvarende forsikring i andet selskab i minimum 12
måneder før denne forsikrings ikrafttrædelse.
Forsikringen dækker datterselskabers tab, der begås og
konstateres efter, at datterselskabet er blevet omfattet af
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forsikringen, men før det tidspunkt, hvor datterselskabet
udgår af dækningen.
6.2

Efteranmeldelse
En dækningsberettiget skade, jf. punkt 6.1, er omfattet af
forsikringen, såfremt anmeldelse foretages inden 3 måneder
efter forsikringens ophør.

7.0 Forsikringssum
Policens samlede forsikringssum er anført i
forsikringspolicen, og er den højeste grænse pr. forsikringsår
for Privatsikrings forpligtelse. Dette gælder uanset, om
policen omfatter en eller flere af de ovenfor anførte
dækninger.

8.0 Skader, der er omfattet af flere dækninger
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ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af
serieskaden dækket under denne police.

11.0 Hvordan opgøres erstatningen
11.1 Opklaring
Sikrede har pligt til at bistå Privatsikring med oplysning og
dokumentation m.v. i skadetilfælde, og i forbindelse med
Privatsikrings eventuelle regres.
11.2 Elektroniske data
Dækning med hensyn til elektroniske data ydes kun, hvis
sådanne data faktisk reproduceres eller genetableres.
Erstatningen er begrænset til sikredes udgift til ekstern
teknisk bistand med henblik på at opnå overførsel eller
kopiering af data, som sikrede selv skal stille til rådighed.

Den forsikringssum, der er anført i forsikringspolicen for
hver af de aftalte dækninger, udgør den højeste grænse for
Privatsikrings forpligtelse pr. forsikringsår med hensyn til den
pågældende dækning.

11.3 Værdipapirer
Ved erstatning af tab i en anden valuta end danske kroner
erstattes skaden højst med modværdien i danske kroner
omregnet efter middelkursen i København den dag, hvor
tabet konstateres.

Ved tab, der er omfattet af flere af de aftalte dækninger, er
Privatsikrings forpligtelse begrænset til den forsikringssum,
som er den største under de pågældende dækninger.

12.0 Regres

9.0 Selvrisiko
Den selvrisiko, der er nævnt i policen, trækkes fra
erstatningen for hver enkelt skade.

10.0 Serieskadekrav
Tab, der påføres sikrede ved en sammenhængende serie
af strafbare handlinger, som begås af samme person alene
eller i medvirken med andre og på samme måde, anses
for at udgøre ét enkelt tab. Dækningen er maksimeret
som angivet i afsnit 7.1, og der vil kun blive fratrukket én
selvrisiko.
Serieskadekravet anses for konstateret på det tidspunkt,
hvor første krav i serien konstateres, jævnfør punkt 6.1.
Er første krav i serien konstateret forud for denne polices

Når og hvis Privatsikring udbetaler en erstatning, overtager
Privatsikring i enhver henseende sikredes eventuelle krav
mod tredjemand.

13.0 Akkvisitioner
Forsikringen dækker automatisk nye datterselskaber, der er
købt eller dannet i forsikringsperioden, forudsat at sikrede
senest 60 dage efter selskabets erhvervelse eller oprettelse
giver Privatsikring besked herom.
Det er en betingelse for dækning af datterselskaber, at det
pågældende selskab er underlagt sikredes bestemmende
indflydelse, jf. selskabslovens regler herom.
Privatsikring forbeholder sig ret til at revurdere præmie og/
eller vilkår ved akkvisition.
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Ordforklaring
De i betingelserne/policen med * markerede ord er nærmere
defineret i denne ordforklaring.
Ansvarlige medarbejdere
En ansvarlig medarbejder, er en person der i kraft af
sin arbejdsbeskrivelse har et overordnet ansvar for et
arbejdsområde.

Europa
Er i denne sammenhæng den til enhver tid gældende
officielle definition af Europa.

Brand
Er i denne sammenhæng ildsvåde, som er defineret
således: Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til
at sprede sig ved egen kraft.
BMI
BMI eller Body Mass Index beregning bygger på en
matematisk formel der skal vise sammenhæng mellem en
persons vægt og højde. Dette er den mest brugte metode til
at finde ud af om en person er overvægtig, undervægtig eller
har en normal vægt i forhold til en given højde.

Forsikringstiden
Er det tidsrum, hvori selskabet dækker en af forsikringen
omfattet forsikringsbegivenhed (skade).
Forsikringstiden starter klokken 00.00 på den dato
forsikringen træder i kraft, og ophører klokken 24.00 den
sidste dag forsikringen er i kraft. Tegner man for eksempel
en 1-årig forsikring der følger kalenderåret træder denne i
kraft klokken 00.00 den 1. januar og udløber klokken 24.00
den 31.december.

BMI under 18,5 = undervægtig
BMI mellem 18,5-24,9 = normalvægt
BMI mellem 25-29,9 = overvægtig
BMI mellem 30-39,9 = fedme
BMI over 40 = svær fedme

Førsterisiko
Forsikringsform/princip, hvor reglerne om *underforsikring
ikke anvendes, således at der indenfor den valgte
forsikringssum ydes fuld erstatning for skaden, selvom
værdien af de forsikrede genstande (eller ved driftstab,
dækningsbidrag) overstiger forsikringssummen.

BMI udregnes som vægt i kilogram divideret med højde i
meter i anden. En person med en højde på 170 cm og en

Førsterisikoprincippet
Se førsterisiko.

vægt på 70 kg har således et BMI på:

Hærværk
Hærværk er skader, forvoldt med vilje og med ondsindet
hensigt.

.

I denne sammenhæng bruges BMI som helbredsoplysning,
idet overvægt er forbundet med forøget risiko for
livstilsygdomme.
Dagsværdi
Genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand
umiddelbart før skaden, med rimeligt fradrag for
- værdiforringelse som følge af alder og brug
- nedsat anvendelighed, som for eksempel en før skaden
bestående defekt
- utidssvarende konstruktion, teknologisk forældelse
- andre omstændigheder
Danmark
Er i denne forbindelse Danmark eksklusiv Grønland og
Færøerne.
Er forsikringen tegnet for et forsikringssted beliggende i
Grønland, vil forsikringen kun dække i Grønland, og ikke i
Danmark eller på Færøerne.
Eksplosion
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En momentant (pludselig og hurtig) forløbende kemisk
proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer
en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

Indbrud
Se indbrudstyveri
Indbrudstyveri
Indbrudstyveri foreligger, når tyven:
- ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, port eller lignende)
eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig
adgang til aflåste bygninger eller lokaler, herunder lofts- og
kælderrum,
- er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet
til indgang. Vinduer anses i den forbindelse ikke som
åbninger.
eller når tyven,
- stjæler løsøre gennem åbninger i bygningsdele, som
umiddelbart forinden er frembragt for eksempel ved at
knuse en vinduesrude.
Indefrakommende
Er skader der opstår på grund af en hændelse inde i selve
genstanden, uden nogen ydre påvirkning.
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Kortslutning
Er en utilsigtet forbindelse mellem spændingsførende dele
indbyrdes eller mellem spændingsførende del og stel/jord,
der udløser en strøm som er væsentlig større end den
tilladelige driftsstrøm.

Ran
Er tyveri, der begås åbenlyst, uden anvendelse af vold, og
som bemærkes i gerningsøjeblikket. Det er en forudsætning
for forsikringens dækning, at der øjeblikkeligt gøres anskrig
af den der bemærker ranet.

Lukket bil
Følgende eksempler betragtes ikke som ”lukket bil”:
- biler, der er forsynet med ladoverdækning (hardtops eller
lignende)
- biler, hvor vare- eller bagagerummet er beklædt med
presenning af lærred, plastfolie, stof, teltdug eller lignende
ladoverdækning

Røveri
Er tyveri sket ved anvendelse af vold eller trussel om
øjeblikkelig anvendelse af vold.

Lynnedslag
Der skelnes forsikringsmæssigt mellem direkte lynnedslag
og ikke direkte lynnedslag.
Direkte lynnedslag på forsikringsstedet vil altid efterlade
et spor som følge af elektrisk varme eller kraftpåvirkning.
Skade som følge af direkte lynnedslag er dækket over
branddækning, uanset om lynet medfører en brandskade
eller ej.
Ikke direkte Lynnedslag vil ofte medføre en overspænding/
induktion, og skader som følge af dette er dækket over
elskadedækning.
Manglende vedligeholdelse
Maskiner og inventar skal med visse mellemrum serviceres,
renses, smøres, males. Rustne, tærede, slidte og defekte
dele skal udskiftes m.m.
Hvis en skade hovedsagelig skyldes forsømmelse af
sådanne handlinger kan Privatsikring afslå at betale
erstatning med henvisning til manglende vedligeholdelse.
Mekanisk ødelæggelse
Er en fysisk påvirkning der har en ødelæggende effekt,
som for eksempel et slag eller to genstande der slides mod
hinanden.
Nyværdi
Er genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens
indtræden, uden fradrag for alder og brug men med
rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed og andre
omstændigheder.
Pengerepræsentativer
Er for eksempel taletidskort, betalingskort, klippekort og
andre brugbare billetter og kort, ubenyttede frimærker og
stempelmærker, underskrevne (ucrossede) checks, samt
umøntet ædelt metal og andet der kan benyttes som rede
penge.
Pårørende
Er i denne sammenhæng: Ægtefæller, samboende, forældre
og børn.

Rød klasse
Se forklaring under *blå klasse
Sammenligningsnøgle
På hjemmesiden www.fpsikring.dk er der et dokument der
kaldes sammenligningsnøgle.
Det er et værktøj til at sammenligne danske og nordiske
standarder mod de europæiske standarder, inden for
tyverisikringsprodukter.
Yderligere information om ovenstående kan også indhentes
hos en låsesmed der er registreret hos Forsikring og
Pension, hvilket også fremgår af hjemmesiden.
Skybrud
Der er tale om skybrud, når der falder mere end 30 mm
regn i løbet af 24 timer eller mere end 15 mm regn i løbet
af 30 minutter, og vandet ikke kan få afløb gennem korrekt
dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer.
Skypumpe
Er en hvirvelvind der opfører sig som en pumpe i skyen.
Sprængning
Herved forstås, at en genstand sønderrives under
momentan (pludselig og hurtig) udligning af tryk i luftformige
stoffer i og uden for genstanden.
Storm
I forsikringsmæssig sammenhæng er der tale om storm ved
vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund, svarende
til vindstyrke 8 på Beauforts skala.
Terrorisme
Herved forstås en handling, herunder vold eller trussel om
anvendelse af vold, foretaget af en eller flere personer,
begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål/
begrundelse. For at handlingen kan karakteriseres som
terror, forudsættes det at handlingen er egnet til at påvirke
en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele
heraf.
Tøbrud
Der er tale om tøbrud, hvis temperaturen stiger fra
minusgrader til minimum 8 plus grader i løbet af et halvt
døgn, og mængden af smeltevand er så stor, at vandet
ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og
vedligeholdte afløbsinstallationer.

Side

Udefrakommende
Ved udefrakommende menes at den påvirkning der forvolder
skade ikke må stamme fra genstanden selv.
Udstrømning
Er i denne sammenhæng udstrømning der har et omfang
der er mere end dryp eller udsivning.
Underforsikring
Hvis værdien af de forsikrede genstande (eller ved driftstab,
forsikringsinteressen) overstiger den i policen fastsatte
forsikringssum, er der tale om underforsikring og en skade
erstattes kun forholdsmæssigt, ved følgende udregning:

Eksempel ved partiel skade:
Forsikringssum:
Værdi af det forsikrede:
Skade:

3.000.000 kr.
4.000.000 kr.
100.000 kr.

75 af 76

Erstatning:

Er der tale om en total skade udbetales altid
forsikringssummen:
Forsikringssum:
Værdi af det forsikrede:
Skade:
Erstatning = forsikringssum

3.000.000 kr.
4.000.000 kr.
4.000.000 kr.
3.000.000 kr.

www.fpsikring.dk
Dette er en henvisning til hjemmesiden for
forsikringsselskabernes branche organisation i Danmark,
hvor man kan finde forklaring på benævnelser, standarder,
klassifikationer og regler for tyverisikring.
Her findes bl.a. information om, tyverisikringskravene til
f.eks. låseenheder, værdiopbevaringsenheder, gitre og
container låse.

