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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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Køle- og dybfrostforsikring
1.

Hvad omfatter forsikringen.
Forsikringen omfatter varer, der opbevares i elektriske fryse- og køleanlæg samt i industrielle
fryse- og kølerum.
Det er en forudsætning, at varerne befinder sig på det i policen anførte forsikringssted, at
forsikringstageren ejer varerne, og varerne tilhører virksomheden.

2.

Hvilke skader er dækket.

A

Forsikringen dækker, når skaden skyldes
1. temperaturændring, der direkte står i forbindelse med pludselig opstået fejl i kølemaskineriet,
strømafbrydelse eller anden pludselig uforudset hændelse.
2. udstrømmende kølemedium.
3. forgiftning af varer eller opstået formodning herom forårsaget af ulovlig handling. Dette kan
f.eks. være ved fund af injektionssprøjter og lignende. Denne dækning omfatter såvel varer,
på hvilke der umiddelbart konstateres fysisk skade, som varer, der skal kasseres i henhold til
påbud fra offentlig myndighed.

B

Forsikringen dækker ikke
1. skade, der efter sædvane dækkes af en brand-, tyveri- eller vandskadeforsikring.
2. skader, som skyldes strømafbrydelse ved fjernelse af stik eller afbrydelse af kontakt.
3. skade på varer, som ved oplagringens begyndelse ikke var i fejlfri stand.
4. skade som følge af de forsikrede varers egen beskaffenhed, herunder iboende egenskaber.
5. skade på varer i anlæg, som køles med tøris eller krystalis.
6. driftstab eller andet indirekte tab.

3.

Skadeopgørelse.

A

Hvordan erstattes skaderne
Erstatningen opgøres på grundlag af de skaderamte varers genanskaffelsesværdi umiddelbart før
skadens indtræden.
Varer, som forsikringstageren selv har fremstillet til salg, erstattes på grundlag af den pris, som
ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds
indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt
fordelen ved kontant betaling.

B

Forsikringssum
1. Forsikringen dækker med indtil den i policen anførte forsikringssum.
2. Forsikringssummen skal fastsættes efter samme regler, som gælder for skadeopgørelsen.
3. Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, betragtes forsikringen for
det enkelte forsikringssted som en selvstændig forsikring.
4. Ændres værdien af de forsikrede varer af andre årsager end de i punkt 6 nævnte. skal
Bornholms Brand underrettes.
5. Det er en betingelse for opnåelse af fuld erstatning, at alle varer i samtlige forsikringstagerens
køle/fryseenheder og/eller køle/fryserum på forsikringsstedet er omfattet af policen.

C

Oprydning
Inden for forsikringssummen dækkes endvidere udgifter til oprydning og bortkørsel af de
forsikrede varer efter en forsikringsbegivenhed.

D

Underforsikring
Er de forsikrede varers værdi større end forsikringssummen, ydes kun forholdsmæssig erstatning.
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Generelle vilkår for køle- og dybfrostforsikring
4.

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 selvrisiko 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.

5.

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.

6.

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 ændringer 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.

7.

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 indtil1 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, f.eks. begrænsninger i
dækningsomfang, særlige selvrisikobestemmelser eller forhøjelse af præmien.
D. Forsikringstager kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skulle
træde ikraft. Bornholms Brand skal have skriftlig besked inden den dato, hvor de ændrede
vilkår træder i kraft.

8.

Ændring af præmie/vilkår.
A. Hvis Bornholms Brand 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.

9.

Besigtigelse.
Bornholms Brand har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene.
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1O. 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.

11. Ejerskifte.
A. Ejerskifte skal straks meddeles Bornholms Brand. Forsikringen ophører ved ejerskifte.
B. Hvis en forsikringstager dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen,
medmindre den ønskes ændret eller ophævet. Bornholms Brand skal dog have meddelelse.

12. Hvis skaden sker.
A. Sikrede skal så vidt muligt afværge eller begrænse skade. Bornholms Brand kan træffe
foranstaltninger med samme formål.
B. Sker en skade, skal sikrede omgående anmelde det til Bornholms Brand, ligesom der straks
må træffes foranstaltninger til begrænsning af skadens omfang - eventuelt ved hurtig redning
af de forsikrede varer, der trues af ødelæggelse. De hermed forbundne rimelige udgifter
erstattes. Skader, der skyldes en ulovlig handling, skal sikrede tillige anmelde til politiet.
C. Udbedring af skade eller fjernelse af det beskadigede må kun finde sted efter aftale med
Bornholms Brand.

13. 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.

14. Vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter.
Forsikringstageren er forpligtet til at holde anlægget, hvori varerne opbevares, i god og
driftssikker stand og overholde de af leverandøren givne brugsanvisninger samt de til enhver tid
gældende offentlige forskrifter og til straks at lade fejl eller mangler afhjælpe, som kommer til
forsikringstagerens kendskab.

15. Hvis skaden også er dækket i andet selskab.
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet 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.

16. 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, f.eks. 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.
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17. Voldgift.
A. Skulle der opstå uenighed mellem forsikringstageren og Bornholms Brand om skadens
opgørelse, kan såvel forsikringstageren som Bomholms 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.

18. Lovgivning.
Foruden police og vilkår, og de heri nævnte love gælder følgende love:
Lov om Forsikringsaftaler
Lov om Forsikringsvirksomhed

19. 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 personnummeroplysningen
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