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Andre oplysninger 

Personoplysninger mv. 

Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk 

være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse 

oplysninger, kan du blot skrive til: 

Bornholms Brandforsikring A/S 

Tornegade 8 

3700 Rønne 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme 

adresse. 

Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Bornholms 

Brandforsikring. 

 

Provision 

Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de 

sælger en forsikring. 

Nemkonto 

Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har 

registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer.   
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Edb- og svagstrømsforsikring 

1. Forsikringens omfang. 

 A. Med de undtagelser og begrænsninger, der er anført i disse vilkår samt på policen, dækker 

forsikringen uforudsete og pludseligt opståede konstaterbare fysiske skader på de forsikrede 

maskiner. 

 B. Såfremt andet ikke er aftalt og fremgår af policen, er det en forudsætning, at maskinerne er 

færdigmonterede og prøvekørt på forsikringsstedet 

 C. Stationære maskiner er dækket under vedligeholdelses- og reparationsarbejde samt flytning 

(dette gælder også den i forbindelse hermed nødvendige demontage og efterfølgende 

montage) forudsat at enheden eller dele deraf ikke forlader det opgivne forsikringssted, jf. dog 

punkt 5.2. 

 

2. Undtagelser. 

 Forsikringen dækker ikke 

 A. Slid, korrosion, oxydering og tæring. 

 B. Skade på elektriske komponenter respektive elektriske/mekaniske komponenter, hvis skaden 

ikke kan påvises at være en følge af en i forhold til det pågældende komponent udefra 

kommende, pludselig og uforudset påvirkning. Denne undtagelse omfatter såvel udskiftning af 

de defekte komponenter som udskiftning af sådanne andre komponenter, der alene udskiftes, 

   fordi de er sammenbygget eller integreret med de beskadigede (fx. På printkort). 

 C. Tab eller skade, der er omfattet af en vedligeholdelseskontrakt. 

 D. Omkostninger ved justering, fejlfinding, eller reparation af fejl, medmindre de er 

nødvendiggjort af skader, der er dækket af forsikringen. 

 E. Driftstab eller andet indirekte tab. 

 F. Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra den forsikredes eller hans ansvarlige 

medarbejderes side. 

 G. Skade, der skyldes fejl eller mangler, der var til stede ved forsikringens tegning, og som var 

eller burde være forsikringstageren bekendt. 

 H. Skade, for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller 

lov. Uanset disse bestemmelser kan der ydes erstatning i det omfang, nærværende police i 

øvrigt er dækkende, dersom nævnte ansvar på grund af konkurs ikke kan gøres gældende. 

 l.  Tyveriskade, der ikke kan betegnes som indbrudstyveri. 

 J. Tab af eller skade på elektroniske databærende medier, medmindre de med deres fysiske 

værdi i uskrevet stand er omfattet af edb-/svagstrømsforsikringen. 

 K. Tab eller skade på programmer eller data, medmindre edb-/svagstrømsforsikringen indeholder 

dækning herfor eller der er etableret databærerforsikring for retablering af mistede data. 

 L. Skade eller udbredelse af skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af strejke, 

lockout, force majeure samt sabotage og hærværk i forbindelse hermed. 

 

3. Forsikringssum. 

Forsikringssummen fastsættes efter de forsikrede genstandes nyanskaffelsesværdi. Ved 

nyanskaffelsesværdi forstås det beløb, en ny genstand af samme eller tilsvarende anvendelige 

slags ville koste monteret på forsikringsstedet umiddelbart før skaden. 

4. Underforsikring. 

 A. Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyanskaffelsesværdi af de forsikrede 

genstande er højere end forsikringssummen, foreligger underforsikring, og skaden erstattes 

kun forholdsmæssigt. 

 B. Indeholder policen mere end en position, behandles hver enkelt position som en selvstændig 

forsikring. 
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5. Erstatningsopgørelse. 

A. Partiel skade. 

 1. Bornholms Brand betaler for en reparation, der sætter udstyret i samme brugsstand, hvori den 

befandt sig umiddelbart før skadens indtræden, dog med fradrag for selvrisiko. Eventuel 

værdiforringelse erstattes ikke. 

 2. Foreløbig reparation dækkes, dersom den kan betragtes som en del af den endelige reparation, 

dog uden at forsikringssummen derved forøges. 

 3. Såfremt reservedele ikke kan fremskaffes eller kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig 

bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre 

skaden. 

 4. Ændringer, forbedringer, udbygning og hovedreparation, der udføres samtidig med reparation 

efter skade, er ikke dækket. 

 

B.  Totalskade. 

 1. Ved totalskade opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og 

deres værdi efter skaden, dog med fradrag af selvrisiko. 

 

C. Fællesbetingelser for partiel skade og totalskade: 

 1. De beskadigede genstande skal, medmindre anden aftale er truffet med Bornholms Brand, 

være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadedagen eller istandsættelse eller 

genanskaffelse skal efter Bornholms Brands skøn være betryggende sikret, idet der i modsat 

fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien. 

 2. Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen 

udbetales først, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet eller når 

istandsættelse eller genanskaffelse efter Bornholms Brands skøn er betryggende sikret. 

 3. Bornholms Brand er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens 

nyværdi før skaden, ligesom Bornholms Brand er berettiget til at yde erstatning in natura og til 

at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. 

 4. Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inkl. fragt, montage, told og andre afgifter 

umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed 

eller andre omstændigheder. 

 5. Ved nyværdi forstås den efter dagsværdi udregnede værdi uden fradrag for alder og brug, men 

alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 

 6. Merudgifter for over-, nat- eller helligdagsarbejde eller til forsendelse på anden måde end 

almindeligt fragtgods erstattes kun, såfremt aftale herom er truffet og fremgår af policen. 

 7. Forsikringen erstatter udelukkende den direkte udgift til reparation af/erstatning for de 

beskadigede genstande. 

 

  Tab, sikrede eventuelt måtte lide, fordi ubeskadigede genstande bliver uanvendelige eller kun 

kan anvendes i nedsat omfang som følge af den direkte skade, omfattes ikke af forsikringen. 
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Meromkostningsforsikring 

6. Forsikringens omfang. 

Forsikringen dækker efter en skade, som er omfattet af afsnit 1, sådanne nødvendige, rimelige og 

dokumenterede meromkostninger, som forsikringstageren måtte pådrage sig i dækningsperioden 

udover normale omkostninger for at undgå eller afkorte afbrydelse eller forstyrrelse i driften. 

7. Undtagelser. 

 Forsikringen dækker ikke 

 Omkostninger og udgifter, som er eller kunne være dækket under databærerforsikringen. 

 

8. Dækningsperiode og karenstid. 

 A. Forsikringen yder dækning i den i policen nævnte dækningsperiode, der begynder ved 

karenstidens udløb. 

 B. Karenstiden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres og vedvarer 

det i policen angivne antal arbejdsdøgn. 

 

9. Forsikringssum. 

Forsikringssummen er en førsterisikosum, der er fastsat som den sum, der medgår som 

meromkostninger for at opretholde fortsat edb-drift. 

10. Erstatningsopgørelse. 

Erstatningen for en enkelt begivenhed kan højst andrage det beløb, der fremkommer ved fra det 

antal dage, maskinen er ude af drift at fradrage antallet af karensdage og multiplicere det 

fremkomne dageantal med den i policen angivne gennemsnitlige erstatning pr. arbejdsdøgn. 

11. Ophør af virksomheden. 

Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, vil der kun blive ydet erstatning i det omfang, 

forsikringstageren kan dokumentere nødvendige afviklingsforpligtelser. 
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Databærerforsikring 

12. Forsikringens omfang. 

Forsikringen dækker omkostninger og udgifter til retablering af mistede data på elektroniske 

databærende medier i forbindelse med en dækningsberettiget skade, på det forsikrede udstyr der 

rammer sådanne medier, forudsat disse befinder sig på forsikringsstedet 

13. Undtagelser. 

 A. Forsikringen dækker ikke tab forårsaget af: 

   1. Slid og brug af mediet. 

   2. Fejlprogrammering. 

   3. Fejltastning. 

   4. Fejlisætning. 

   5. Tilfældig sletning. 

   6. Defekter i mediet. 

 B. Programmer af enhver art er ikke omfattet af forsikringen. 

 

14. Forsikringssum. 

 A. Forsikringssummen er en førsterisikosum. 

 B. Forsikringssummen fastsættes som de totale omkostninger, der medgår til genfremstilling af 

mistede data på elektroniske, databærende medier. 

 C. Dækningen kan inden for 12 måneder ikke udgøre mere end den i policen aftalte 

førsterisikosum med fradrag af den aftalte selvrisiko pr. skadehændelse.  Forsikringstageren er 

forpligtet til at dokumentere beløbet, som kræves til genfremstilling af data. 

 

15. Ophør af virksomheden. 

Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, vil der kun blive ydet erstatning i det omfang, 

forsikringstageren kan dokumentere nødvendige afviklingsforpligtelser. 
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Generelle vilkår for edb- og 

svagstrømsforsikring samt databærer- og 

meromkostningsforsikring 

l tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle vilkår og vilkårene for de enkelte 

forsikringsarter går vilkårene for de enkelte forsikringsarter forud. 

 

16. Selvrisiko. 

 A. Forsikringstageren bærer som selvrisiko det i policen anførte beløb af enhver skade. 

 B. Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for 

hver af disse, selv om beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 

 C. Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud den ifølge underforsikringsreglen på 

forsikringsselskabet faldende andel af erstatningsbeløbet. 

 

17. Præmiens betaling. 

 A. Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. 

 B. Sammen med præmien opkræves tillige eventuel stempelafgift til staten samt alle udgifter ved 

opkrævning af præmien. 

 C. Betales præmien ikke til tiden, skal der betales gebyr og renter. Bornholms Brand rykker 

skriftligt. 

 D. Betales præmien ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. 

 

18. Indeksregulering. 

A. Hvad indeksreguleres. 

Præmie, selvrisiko, summer og andre beløb, der er nævnt i vilkår eller police, reguleres en gang 

om året på hovedforfaldsdagen. 

B.  Hvordan foretages indeksreguleringen. 

Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i det løntal, som Danmarks Statistik offentliggør 

hvert efterår. Det er den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste (inkl. dyrtidstillæg, men bortset 

fra andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejdere i håndværk og industri i hele landet. 

19. Opsigelse af forsikringen. 

 A. Forsikringen gælder i aftaleperioden, der fremgår af policen, og fortsætter herefter for 1 år ad 

gangen, hvis ikke forsikringstager eller Bornholms Brand opsiger den skriftligt, mindst 3 

måneder før forsikringens udløb. 

 B. Fra den dag Bornholms Brand har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at 

Bornholms Brand har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstager 

og Bornholms Brand opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 

 C. l stedet for at opsige forsikringen kan Bornholms Brand - også med mindst 14 dages varsel - 

gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår, fx. begrænsninger i 

dækningsomfang, særlige selvrisikobestemmelser eller forhøjelse af præmien. 

 D. Forsikringstager kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skulle 

træde i kraft. Bornholms Brand skal have skriftlig besked inden den dato, hvor de ændrede 

vilkår træder i kraft. 

 

20. Ændring af præmie/vilkår. 

 A. Hvis Bornholms Brands tarifpræmie (udover indeksregulering) eller forsikringsvilkår ændres, 

kan tilsvarende ændringer foretages på denne forsikring med 1 måneds varsel til 

førstkommende hovedforfald. 

 B. Ved ændring af tarifpræmie udover indeksregulering eller ændring af vilkår til ugunst for 

forsikringstager, kan forsikringerne opsiges til førstkommende hovedforfald. Opsigelsen skal 

være Bornholms Brand i hænde senest pr. hovedforfaldsdagen. 
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21. Besigtigelse. 

 Bornholms Brand har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 

22. Flytning og risikoændring. 

 A. Flyttes virksomheden eller ting, der omfattes af forsikringen, til en anden adresse end opgivet i 

policen, skal ny adresse meddeles Bornholms Brand. 

 B. Ændres risikoforholdene således, at forsikringsstedet, virksomhedens art eller andre forhold 

ikke længere er som beskrevet i policen, skal Bornholms Brand underrettes. 

 C. Herefter tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Det samme 

gælder ved overgang til andre energiformer, der benyttes til lys, kraft og varme, samt hvis en 

   virksomhed henligger forladt, eller driften af den helt eller delvis er ophørt. 

 D. Hvis Bornholms Brand ikke får meddelelse, risikerer sikrede med øjeblikkelig virkning at miste 

retten til erstatning helt eller delvist. 

 

23. Ejerskifte. 

 A. Ejerskifte skal straks meddeles Bornholms Brand. 

 B. Forsikringen ophører ved ejerskifte. 

 C. Hvis en forsikringstager dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen, 

medmindre den ønskes ændret eller ophævet. Bornholms Brand skal dog have meddelelse. 

 

24. Skadeanmeldelse. 

Skader skal omgående anmeldes til Bornholms Brand. Dispositioner om istandsættelse må ikke 

træffes uden forudgående aftale, medmindre særlige driftstekniske hensyn kræver øjeblikkelige 

foranstaltninger, og kontakt med Bornholms Brand ikke kan opnås, inden iværksættelsen er 

påkrævet. 

25. Moms og afgift. 

Moms (merværdiafgift) og andre afgifter udlægges ikke af Bornholms Brand, når sikrede kan 

modregne det i sit regnskab med Told- og Skattestyrelsen. 

26. Vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter. 

 Det er en forudsætning for Bornholms Brands erstatningspligt. 

 A. at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes installation, 

betjening, benyttelse og belastning overholdes. 

 B. at de ved lov af offentlig myndighed givne forskrifter, hvis overholdelse vil kunne forebygge 

eller begrænse skade på de forsikrede genstande, overholdes. 

 C. at forsikringstageren endvidere forpligter sig til, at anlægget teknisk vedligeholdes i 

overensstemmelse med de periodiske eftersyn og justeringer, fabrikant eller leverandør af 

anlægget anviser udført af tekniker. 

 D. at denne foreliggende vedligeholdelse udføres i henhold til en teknisk vedligeholdelseskontrakt 

eller et fast vedligeholdelsesprogram. 

 

27. Hvis skaden også er dækket i andet selskab. 

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i det selskab, og har dette selskab taget forbehold om, 

at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, 

gælder samme forbehold for nærværende forsikring. 
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28. Krigs- jordskælvs- og atomskader m.v. 

 Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af 

 1. krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. 

 2. jordskælv eller andre naturkatastrofer. 

 3. atomkernereaktioner, fx. Kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og 

radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Forsikringen 

dækker dog skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, 

medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og 

ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 

 

29. Voldgift. 

 A. Skulle der opstå uenighed mellem forsikringstageren og Bornholms Brand om skadens 

opgørelse, kan såvel forsikringstageren som Bornholms Brand forlange skaden opgjort af 

upartiske vurderingsmænd. Forsikringstageren vælger den ene, mens Bornholms Brand vælger 

den anden. 

  1. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af 

uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af 

uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være 

uenighed. 

  2. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for 

Sø- og Handelsretten. 

 B. Vurderingsmændene foretager afgørelsen i nøje overensstemmelse med policens 

bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. 

 C. Hver part betaler sin voldgiftsmands honorar, medens opmandens og eventuelle udgifter ved 

voldgiften deles ligeligt. 

 D. Spørgsmålet om sikredes erstatningspligt over for tredjemand kan ikke afgøres ved voldgift. 

 

30. Lovgivning. 

 Foruden police og vilkår, og de heri nævnte love gælder følgende love: 

 Lov om forsikringsaftaler. 

 Lov om forsikringsvirksomhed. 

 

31. Registerlovgivning. 

l henhold til bestemmelserne i registerlovgivningen skal det oplyses, at Bornholms Brands kunder 

registreres centralt i Bornholms Brand med navne-, adresse-, telefonnummer-, 

virksomhedsnummer- og personnummeroplysninger. 
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Egne noter 



Bornholms Brandforsikring A/S
CVR-nr. 15465972

Tornegade 8 
3700 Rønne
Telefon 56 93 00 00

Internet www.bornholmsbrand.dk
E-mail info@bornbrand.dk


