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Nemkonto
Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har
registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer.

Provision
Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når
de sælger en forsikring.
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Indhold
Se venligst i policen, hvilke forsikringsdækninger der er aftalt med os

For forsikringen gælder også ”Fællesvilkår Erhvervsforsikringer” I tilfælde af uoverensstemmelse mellem
”Fællesvilkår Erhvervsforsikringer” og vilkårene for de enkelte forsikringsarter, går vilkårene for de enkelte
forsikringsarter forud. Der kan i policen være indføjet særlige vilkår. Er dette tilfældet, vil det således være
disse særlige vilkår, der er gældende forud for bestemmelserne i vilkårene.
Ord, begreber eller beløb, der i vilkår eller police er markeret med * eller **, er nævnt i ordforklaringen, der betragtes
som en del af vilkårene.
Fælles for brand-, tyveri-og
vandskadeforsikring

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvad er omfattet? 			
Hvad er omfattet med særlige beløb?
Hvilke betingelser gælder for dækning?
Hvad er ikke omfattet? 			
Hvordan fastsættes forsikringssummen?
Hvilke udgifter dækkes udover forsikringssummen?
Hvilke udgifter dækkes ikke? 			
Skadeopgørelse 			
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6
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7
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Brandforsikring

9.

Hvilke skader dækkes, og hvilke dækkes ikke?
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Tyveriforsikring
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Hvilke betingelser gælder for dækning?
Hvilke skader dækkes, og hvilke dækkes ikke?
Skadeopgørelse 			
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Vandskadeforsikring
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14.

Hvilke betingelser gælder for dækning?
Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke?
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Fælles for driftstabsforsikring
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Hvilke tab erstattes? 			
Maksimumerstatning 			
Hvilke betingelser gælder for dækning?
Hvilke tab erstattes ikke? 			
Pligt til oplysning 			
Dækningsperiode 			
Pligt til begrænsning af skade			
Erstatning ved manglende tyverisikring m.v.?
Hvordan dækkes ved ophør af virksomheden efter skade?
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Driftstabsforsikring efter
løsøresum
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Skadeopgørelse 			
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Driftstabsforsikring efter
omsætning
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Hvilke betingelser gælder for dækning?
Hvordan fastsættes forsikringsinteressen?
Skadeopgørelse 			
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Indhold
Se venligst i policen, hvilke forsikringsdækninger der er aftalt med os

Anden pludselig
skadeforsikring
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Hvad er omfattet? 			
Hvad er omfattet med særlige beløb?
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El-skadeforsikring
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Hvad er omfattet? 			
Hvad er omfattet med særlige beløb?
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Hvad er ikke omfattet? 			
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Hærværksforsikring
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Hvad er omfattet?			
Hvad er omfattet med særlige beløb?
Hvilke betingelser gælder for dækning?
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Hvilke skader dækkes, og hvilke dækkes ikke?
Skadeopgørelse			

28
28
28
28
29
29

Ordforklaring

Ordforklaringen er en del af vilkårene 			
30
Ord og begreber markeret med en * er forklaret 		
Beløb markeret med ** indeksreguleres - se ordforklaringen
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Fælles for brand-, tyveri- og
vandskadeforsikring
1 Hvad er omfattet?

A Maskiner og tilhørende installationer.
B Inventar og øvrigt driftsudstyr samt
installationer.
C Værktøj og redskaber.
D Edb-udstyr, edb-programmer, netnærk, installationer og konfigurering.
E Varer, herunder råvarer, varer under
fremstilling, færdigvarer af egen fremstilling og handelsvarer.

F Emballage.
G Motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige.
H De udgifter, som forsikringstager har
haft i forbindelse med bygningsmæssige forbedringer, herunder indretning
af lokaler, medmindre de er omfattet
af en ejendoms-/bygningsforsikring.

2 Hvad er omfattet med
særlige beløb?

Løsøre
Hver af følgende positioner erstattes 		
på basis af ”første risiko” med indtil 		
det beløb som er anført under hver 		
position, hvis der ikke er nævnt et 		
andet beløb i policen.
A Originalmodeller/tegninger m.v.
Udgifter til genfremstilling af original		
modeller/-tegninger, skabeloner, møn-		
stre, forme, matricer, klicheer, trykplader
og lignende dækkes indtil 15% af forsikringssummen*, højst 496.000 kr.**

værdiopbevaringsenhed’* svarende til
’Forsikrings & Pensions’ Sikringsskab*
RØD hovedgruppe 2 eller i aflåst ’gammelt pengeskab’* uden en indbrudsklassificering.med en vægt over 250 kg i
overensstemmelse med ’Forsikrings &
Pensions’* vejledende beløbsgrænser for
værdiopbevaringsenheder*. Opbevares
værdierne i aflåst mindre klassificeret
værdiopbevaringsenhed* dækkes indtil
det beløb, der er nævnt i ’Forsikrings &
Pensions’* vejledning. Om ran* og røveri* af penge m.m. (Se punkt11.I).

B Elektronisk lagrede data m.v.
Udgifter til genfremstilling af elektro-		
nisk lagrede data på databærende 		
medier, kartoteker, forretningsbøger, 		
arkiver og registre dækkes indtil 15% af
forsikringssummen*, højst 496.000 kr.**

D Løsøre overalt i Danmark
Løsøre andre steder end på det forsikringssted i Danmark, der er nævnt i
policen, dækkes indtil 15% af forsikringssummen*, højst 268.730 kr.** (Se punkt
11.B.2.a).

C Rede penge, pengerepræsentati-		
ver* og værdipapirer
Rede penge, pengerepræsentativer*
og værdipapirer på forsikringsstedet
dækkes på basis af ’første risiko’* indtil
12.185 kr.** i almindeligt gemme og indtil
57.738 kr.** i aflåst ‘indbrudsklassificeret

E Edb-udstyr m.v. i helårsbolig*
Edb-udstyr og programmer, elektro-		
nisk kontorudstyr samt fotoudstyr, i 		
forsikringstagers og ansattes helårs-		
bolig*, dækkes indtil 69.991 kr.**

A Løsøre, der ejes af forsikringstager.
B Løsøre, der tilhører andre, men som
forsikringstager har risikoen for.
C Løsøre, der tilhører andre, men som
forsikringstager ikke har risikoen 		
for, når det ikke er dækket af anden
forsikring, dækkes i det omfang og
med det beløb, som forsikringssummen* måtte overstige forsikrings-		
værdien* af såvel forsikringstagers
eget løsøre samt det løsøre, der er
nævnt i punkt B.
D For elektronisk lagrede data skal der:
1. Tages læsbar sikkerhedskopi 		
		 mindst een gang om ugen.

2. Ske opbevaring af sikkerhedskopi*
		 i en ‘indbrudsklassificeret vær-		
		 diopbevaringsenhed’*, eller i andet
		 lokale, der er fysisk adskilt fra edb		 udstyret.
E Værdiopbevaringsenheden* skal 		
være installeret efter ’Forsikring & 		
Pensions’* krav og fabrikantens anvisning.
F Det løsøre, der er nævnt i punkt 2.E,
må ikke være bestemt til videresalg,
udlejning, reparation og/eller demonstration.
G Se også punkt 10 og 13.

3 Hvilke betingelser
gælder for dækning?
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Fælles for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

4 Hvad er ikke
omfattet?

A Ting, der normalt dækkes af en bygningsbrandforsikring.
B Registreringspligtige motorkøre-		
tøjer og campingvogne, trailers samt
luft- og søfartøjer, der ikke indgår i

virksomhedens erhvervsmæssige 		
fremstilling, reparation eller indgår i 		
virksomheden, som en handelsvare.

5 Hvordan fastsættes
forsikringssummen*?

A Forsikringssummen*
I forsikringssummen* medregnes vær-		
dien af alt løsøre. Ændres værdien af 		
det forsikrede skal Bornholms Brand 		
underrettes.

E Originalmodeller/tegninger m.v.
Originalmodeller/tegninger, skabelo-		
ner, forme, matricer, klicheer, trykpla-		
der og lignende skal indgå i forsikringssummen* med disses genanskaf-		
felsesværdi, højst med det beløb, der 		
er nævnt i punkt 2.A.

B Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr
Forsikringssummen* for maskiner, 		
inventar og øvrigt driftsudstyr herun-		
der installationer og indkørings- og 		
monteringsomkostninger, fastsættes 		
på grundlag af nyværdi*.
C Færdigvarer af egen fremstilling
Forsikringssummen* for færdigvarer, 		
som forsikringstager selv har fremstil-		
let til salg, fastsættes på grundlag af 		
den pris, som ved salg på almindelige
handelsvilkår ville kunne opnås umid-		
delbart før en skade. Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko
samt fordelen ved kontant betaling 		
fradrages.
D Varer under fremstilling
Forsikringssummen* for varer, som 		
forsikringstager selv har under frem-		
stilling med senere salg for øje, fast-		
sættes på grundlag af materialeværdi og produktionsomkostninger på
skadetidspunktet. Hertil lægges en 		
forholdsmæssig andel, dels af forsik-		
ringstagers generelle omkostninger, 		
dels af avancen ved færdigvarens salg
til en pris, der på almindelige handels-		
vilkår ville kunne opnås før en skade. 		
Normale omkostninger ved salg, 		
undgået handelsrisiko samt fordelen 		
ved kontant betaling fradrages.

F Elektronisk lagrede data m.v.
Elektronisk lagrede data, kartoteker, 		
forretningsbøger, arkiver og registre, 		
samt igangværende skriftligt arbejde 		
skal indgå i forsikringssummen* med 		
udgifterne til genfremstilling, højst 		
med det beløb, der er nævnt i punkt 		
2.B.
G Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer
Rede penge, pengerepræsentativer* 		
og værdipapirer skal indgå i forsik-		
ringssummen* med disses værdi, 		
højst med de beløb der er nævnt i 		
punkt 2.C.
H Omstilling af låse
Til omstilling af låse og genfremstilling
af nøgler medregnes værdien af om-		
stilling og fremstilling af nye nøgler, 		
højst med det beløb, der er nævnt i 		
punkt 11.C.
I Andet løsøre
Forsikringssummen* for andet løsøre 		
end nævnt i punkterne 5.B til 5.H fast-		
sættes til dagsværdi*.
J Fælles for punkt 5.E, 5.F og 5.G.
Hvis der aftales et højere beløb med
Bornholms Brand, skal dette beløb 		
medregnes i forsikringssummen* og 		
nævnes særskilt i policen.

Erhvervsløsøre

7

Fælles for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

6 Hvilke udgifter
dækkes udover
forsikringssummen*?

A Redning og bevaring
Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af
forsikringen.
B Oprydning* og forurening*
1. Nødvendige udgifter til oprydning* på
forsikringsstedet efter en skade, der
dækkes af forsikringen.
2. Fjernelse, deponering og destruktion
af det forsikrede samt skadebekæmpelsesmidler*.

7 Hvilke udgifter
dækkes ikke?

Udgifter til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden
særlig behandling af jord, vand eller luft.

8 Skadeopgørelse

A Maksimalerstatning
1. Der dækkes højst med den forsik-		
ringssum*, der er nævnt i policen og
med de beløb, der er nævnt i vilkårene.
2. Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum*,
betragtes forsikringen for det enkelte
forsikringssted, som en selvstændig
forsikring.
B Underforsikring*
1. Er det forsikredes værdi større end
forsikringssummen* – udregnet som
nævnt i punkt 5.A – erstattes en 		
skade forholdsmæssigt.
2. Dette gælder også løsøre andre steder end på forsikringsstedet.
C Skadeopgørelse
Skaden opgøres som nævnt i punkt
5 som forskellen mellem værdi af 		
løsøre før skaden og værdi af løsøre
efter skaden.
D Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr
1. Erstatning for maskiner, inventar og
øvrigt driftsudstyr samt installationer
opgøres som forskellen mellem det
skaderamtes nyværdi* og det skaderamtes værdi efter skaden.
2. Beskadiget eller stjålent løsøre skal,
hvis ikke anden aftale er truffet med
Bornholms Brand, genanskaffes eller repareres inden 1 år efter skade
tidspunktet, eller der foreligger en
skriftlig ordregivning og ordrebe-
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C Fælles for punkt 6.B.1 og 6.B.2
For hvert forsikringssted, der er nævnt
i policen, erstattes udgifterne på basis
af ’første risiko’* for hver skade med følgende beløb:
1. Med indtil 20% af forsikringssum-		
men*,mindst 916.128 kr.** og højst
2.748.383 kr.**
2. På andre steder, end på forsikringsstedet, erstattes omkostninger til forurening* og oprydning* inden for den
forsikringssum*, der er nævnt i punkt
2.D.

kræftelse fra leverandør og reparatør senest 1 år efter skadetidspunktet. I modsat fald udregnes erstat-		
ning for det forsikrede på grundlag af
dagsværdi*.
3. Forskellen i erstatning mellem
nyværdi* og dagsværdi* udbetales
først, når det beskadigede er istandsat eller genanskaffet.
4. Ud over den i punkt 8.D.1 nævnte
erstatningsopgørelse dækkes inden
for forsikringssummen også uundgåelige merudgifter som følge af, at 		
den faktiske genanskaffelsespris eller istandsættelsesudgift bliver 		
højere end forudsat, som følge af
prisstigning i tidsrummet efter ska-		
den og levering/reparation af det
skaderamte.
Det er en forudsætning, at forsikringstager inden 1 måned efter skaden træffer bindende dispositioner
om istandsættelse eller genanskaffelse.
E Opgørelse af erstatning for antikviteter, skulpturer og ting af 		
kunstnerisk værdi:
Erstatningen opgøres som forskellen
mellem skaderamte genstandes 		
markedsværdi umiddelbart før skaden, og deres værdi efter skaden. 		
Ved restaurering kan erstatningen
maksimalt udgøre markedsværdien.

Fælles for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

8 Skadeopgørelse
(fortsat)

F Motorkøretøjer
1. Reparation.
Bornholms Brand betaler for en reparation, der sætter køretøjet i samme
stand som før skaden. Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi
erstattes ikke (Se i øvrigt punkt 		
8.F.3).
2. Totalskade.
Er skaden så stor, at reparation efter
Bornholms Brands skøn ikke kan 		
betale sig, eller kommer køretøjet
ved tyveri ikke til stede inden 4 		
uger efter anmeldelsen til såvel politiet og Bornholms Brand, fastsættes
følgende erstatning:
a. Tilhører køretøjet forsikringstagers
kunder, erstattes med det beløb et
tilsvarende køretøj af samme alder
og stand vil kunne skaffes til mod 		
kontant betaling.
b. Tilhører køretøjet forsikringstager, 		
fastsættes erstatning til det beløb,
køretøjet er indkøbt til med tillæg af
eventuelle udgifter til istandsættelse
af køretøjet (Se punkt 8.F.3 og ’Fælles vilkår for Erhvervsforsikringer’ i
punkt 6 om ’Moms’.
c. Erstatning kan ikke overstige det beløb, et tilsvarende køretøj af samme
alder og stand kan skaffes til mod 		
kontant betaling.
3. Nettopriser.
a. Skader, som kan udbedres på 		
forsikringstagers eget værksted eller
andre værksteder under samme kon-

cern, skal udføres til nettopriser. Som
værksteder under den samme koncern regnes firmaer, hvor den be-		
stemmende indflydelse helt eller delvis indehaves af samme person eller
personkreds.
b. Nettopriser beregnes således:
1. Ved reparationer, hvor reservedele er
en væsentlig del af reparationsomkostningerne (Mindst 80%), erstattes reservedelene med forsik-		
ringstagers indkøbspris uden omkostninger. Arbejdsløn og malerar-		
bejde erstattes til gældende prisaftaler med fradrag på 15%.
2. Øvrige reparationer erstattes som 		
nævnt i punkt 8.F.3.b.1 således, at
der fra de samlede reparationsomkostninger fradrages 15%.
G Andet end nævnt i punkt 8.D til 8.F
Erstattes som nævnt i punkt 5 om 		
fastsættelse af forsikringssummen*.
H Fælles for punkt 8.D til 8.G
Bornholms Brand er berettiget til at
lade det forsikrede sætte i samme 		
stand som før skaden, eller til at levere tilsvarende løsøre og køretøjer.
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Brandforsikring
9 Hvilke skader dækkes
og hvilke dækkes ikke?
Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

2 Hvilke skader dækkes ikke?

A	 Fælles for punkt 9.B til 9.I

Skade, direkte på det forsikrede:

a. Kortslutning*

a. I bygning*, der er opført med tag 		 b. Overspænding*/induktion* eller
af beton, cementtagsten, eternit, 		
elektriske fænomener i øvrigt.
glas, metal, skifer, tagpap eller tegl.
b. I bygning* med anden tagbeklæd-		
ning end nævnt i punkt 9.A.1.a 		
dækkes indtil 15% af forikringssum-		
men*, højst 537.644 kr.**
c. Under åben himmel dækkes indtil 		
forsikringssummen*.
d. Der bortkommer under en skade, 		
der dækkes af forsikringen.
B Brand*

Brandskade (Ildsvåde)*.

Skade, der ikke anses som brandskade:
a. For eksempel svidning, forkulning, overophedning eller smeltning*.
Skade, som følge af:
b. Brug af tørreovne (lakeringsovne),
der er opvarmet på anden måde
end ved damp eller varmt vand
eller, som ikke er anbragt i 		
selvstændig brandsektion*.
c. Løsøre, der for at opvarmes,		
koges, stryges, tørres, røges eller
lignende, forsætligt udsættes for
ild eller varme, og som følge 		
deraf kommer i brand eller beskadiges.
d. Sprøjtemaling, dypning eller tæppelakering, alt med ‘brandfarlige
væsker’* eller væske blandinger
med flammepunkt* under 30 		
grader celsius.
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Brandforsikring

Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

2 Hvilke skader dækkes ikke?

C Smeltning*

Smeltning*, som følge af gløder fra
tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis
løsøret er imprægneret mod brand.

Smeltning* af løsøre, der ikke er imprægneret mod brand.

D Lynnedslag*

Lynnedslag*, herunder overspænding*/
induktion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det
forsikrede eller de bygninger, hvori det
forsikrede er.

E Eksplosion*

Skade, som følge af eksplosion*.

F 	Sprængning*

Skade, som følge af sprængning* af
dampkedler og autoklaver.

G Tilsodning

Pludselig opstået tilsodning fra ’forskrifsmæssigt ildsted’* til rumopvarmning.

H Nedstyrtning af fly

Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra
luftfartøjer.

I Slukning m.m.

Skade, opstået i forbindelse med slukning
af brand*, herunder også udgifter til:

Skade, som følge af sønderrivning af
andre årsager, for eksempel materialesvigt eller påvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk.

Skade, som følge af medførte sprængstoffer.

a. Nedrivning.
b. Forsvarlige og rimelige tiltag for at 		
begrænse skade.
c. Forsvarlige og rimelige tiltag for at 		
forebygge skade.
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Tyveriforsikring
10 Hvilke betingelser
gælder for dækning?

A Samme som nævnt i punkt 3.
B Endvidere gælder, at:
1. Der udelukkende er de varegrupper
og højst med de beløb, der er nævnt i
policen.
2. Forsikringsstedets bygninger*, lokaler,		værelser eller rum, hvor det forsikrede er, har tyverisikring/sikringsniveau, som nævnt i policen.
3. Tyveri fra container*:
a. Tyveriet sker på det forsikrings-		
		 sted, der er nævnt i policen.

b. Der er synlige tegn på indbrudsty		 veri.
c. Tyverisikringen svarer til de forud		 sætninger til tyverisikring/sikrings		 niveau, der gælder for det forsik		 rede, som nævnt i punkt 10.B.2,
		 hvis andet ikke er aftalt.
4. Tyveri af eller skade på container* 		
sker på det forsikringssted, der er 		
nævnt i policen.

11 Hvilke skader dækkes
og hvilke dækkes ikke?
Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

2 Hvilke skader dækkes ikke?

A Fælles for punkt 11.B til 11.I

Skade, direkte på det forsikrede:

Skade på glasruder eller erstatningsmateriale herfor.

B Indbrudstyveri*

Skade, som følge af indbrudstyveri*
eller forsøg herpå.

Tyveri af og skade på løsøre:
a. Der bruges i entreprenør-, installations-, monterings-, og/eller håndværksvirksomheder, når løsøret er
andre steder end på forsikringsstedet.
b. I åbent skur, under halvtag, i 		
drivhus, i konstruktion beklædt
med lærred, plastfolie, stof, telt eller
lignende.
c. Uden for bygning*.
Tyveri:
d. Begået af personer, der har fået
overladt kode og/eller nøgle til en
‘indbrudsklassificeret værdiopbeva
ringsenhed*, værdiopbevaringsenhed*, cellesikring, objektsikring* og
anden sikringsenhed*.
e. Fra ‘indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed’*, værdiopbeva	 ringsenhed*, cellesikring*, objektsikring* og anden sikringsenhed*
ved brug af kode og/eller nøgle, hvis
nøgle og/eller kode har været efter
ladt på forsikringsstedet.
f. Hvis en af forsikringstagers ansatte
har medvirket.
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Tyveriforsikring

Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

2 Hvilke skader dækkes ikke?

C Omstilling af låse*

Hvis nøglen til virksomheden stjæles
i forbindelse med indbrudstyveri* eller ran* og røveri*, dækkes udgifter
indtil 24.803 kr.** til omstilling af låse,
hvortil de stjålne nøgler passer.

D Hærværk*

Hærværksskade* i direkte forbindelse
med indbrudstyveri*.

Skade, der ikke er en følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå.

E Skade på lejede lokaler

Skade, sket ved indbrudstyveri* eller
bevisligt forsøg herpå, dækkes med
de udgifter, som forsikringstager
skal betale i henhold til lejekontrakt
om istandsættelse, når skaden ikke
dækkes af anden forsikring.

Tyveri af og skade på løsøre:
a. I åbent skur, under halvtag, i
drivhus, i konstruktion beklædt
med lærred, plastfolie, stof, telt
eller lignende.
b. Uden for bygning*.

F Tyveri fra container*

Se forudsætninger i punkt 10.B.3.

Tyveri af:
a. Fyrværkeri.
b. Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer.
c. Varer til videresalg, demonstration, reparation og/eller udlejning hørende til varegrupperne
1, 2, 3 ,4 & 5 eller særligt løsøre
der er nævnt i policen.

G Tyveri af og skade på con-		 Se forudsætninger i punkt 10.B.4.
tainer*
I Ran* og røveri*

Ran* og røveri* af løsøre samt rede
penge, pengerepræsentativer* og
værdipapirer fra forsikringstager og
dennes ansatte dækkes indtil 15 % af
forsikringssummen*, højst
268.730 kr.**:

Ran* og røveri*, hvor forsikringstagers ansatte har medvirket.

1. I bygning* på forsikringsstedet.
2. Under transport overalt i Dan-		
mark. Transporteres værdierne 		
af personer under 18 år, dækkes 		
højst 26.882 kr.**

Erhvervsløsøre
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Tyveriforsikring

12 Skadeopgørelse
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A Samme som nævnt i punkt 8.
B Opgørelse af erstatning ved tyveri:
1. Er betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstattes med 		
60%.
2. Er hverken betingelserne/kravene til
varegruppe og tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstattes med 		
40%.

3. Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt
varegruppe, der er nævnt i policen.
4. Eventuel selvrisiko* fradrages, når
erstatningsberegningen har fundet
sted.

Vandskadeforsikring m.v.
13 Hvilke betingelser
gælder for
dækning?

A Samme som nævnt i punkt 3.
B Om punkt 14.B.1.a gælder, at:
1. Der i uopvarmede lokaler i frostperioder lukkes for vandtilførsel til rør og
varmeanlæg, herunder at varmtvandsbeholdere og wc-cisterner
tømmes, når disse ikke bruges.
2. De anlæg, der er nævnt i punkt 		
14.B.1.a, skal altid holdes tømt i 		
uopvarmede bygninger*.
3. Radiatorer i frostperioder er åbne, 		
således at de kan holdes frostfri.
4. Optøning af frosne rørledninger udelukkende foretages af autoriserede
fagfolk.
5. Røranlæg med dertil hørende installationer vedligeholdes forsvarligt.

C Om punkt 14.F gælder, at:
1. Grundvandspumpens funktion overvåges af et alarmanlæg.
2. Der er etableret udrykningsaftale ved
alarm.
3. Alarmanlægget fungerer ved såvel
lokal signalafgivning, som ved alarmtransmission til kontrolcentral med 		
tilknyttet udrykningsservice.
4. Der på forsikringsstedet er en funktionsdygtig reservepumpe med fuld 		
kapacitet.

14 Hvilke skader dækkes
og hvilke dækkes ikke?
Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

A Fælles for punkt 14.B til 		 Skade, direkte på det forsikrede:
14.H
a. I bygning*.
b. Der bortkommer under en skade, 		
der dækkes af forsikringen.

2 Hvilke skader dækkes ikke?
Skade på løsøre:
a. I åbent skur, under halvtag, i
drivhus, i konstruktion beklædt
med lærred, plastfolie eller
stof, telt eller lignende.
b. Uden for bygning*.

B Udstrømning af vand, olie 		 a. Skade, som følge af vand, olie 		
og kølevæske
og kølevæske, der tilfældigt og 		
pludseligt strømmer ud fra:
1.
		
		

Røranlæg og dertil knyttede		
installationer, herunder 		
køle- og fryseanlæg.

2.
		

Vand-, varme- og sanitets-		
installationer.

3.
		

Fryse- og kølerum i detail-		
forretninger.

b. Se forudsætninger i punkt 13.B.

Skade, som følge af:
a. Oversvømmelse fra hav, fjord,
sø eller vandløb.
b. Langsom udsivning eller dryp.
c. Vand fra tagrender, tagbrønde
eller nedløbsrør.
d. Nedbør, eller smeltevand, som
trænger igennem utætheder eller åbninger og ikke er en følge
af en skade, der dækkes af
forsikringen.
e. Kondens.
f. Påfyldning af eller aftapning fra
olietank samt køle- og fryseanlæg.
g. Udstrømning eller udsivning af
andre væsker.
Erhvervsløsøre
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Vandskadeforsikring m.v.

Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

B Udstrømning af vand, olie 		
og kølevæske ( fortsat )

2 Hvilke skader dækkes ikke?
h. Udstrømning af kølevæske, temperaturændring eller anden indirekte
skade på varer i fryse- og kølerum.
i. Temperaturændring eller anden
indirekte skade.
j. Underdimensionerede eller 		
tilstoppede afløb.
k. Frostsprængning, hvis skaden ikke
skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen.
Skade opstået:
l. I forbindelse med bygge- og reparationsarbejder, herunder reparationer, udskiftninger eller ændringer af
rør og varmeanlæg, uanset, hvem
der udfører arbejdet.
Skade på:
m. Varer, emballage, kontorartikler og
elektronisk kontorinventar, der ikke
er anbragt på fast ikke vandsugende underlag i kælder/kælder
lokale*, mindst 10 cm over gulv.

C Storm*

Skade, som følge af storm* herunder Skade, som følge af oversvømskypumpe* og eventuel samtidig
melse fra hav, fjord, sø eller
forvoldt nedbørsskade, der sker som vandløb.
en umiddelbar følge af stormskade på
bygning*, hvori det forsikrede er.

D Snetryk

Skade, som følge af snetryk på bygning*, hvori det forsikrede er.

E Sky-og tøbrud

Skade, som følge af vand, der unSkade, som følge af:
der ‘voldsomt skybrud’* eller under
‘voldsomt tøbrud’* ikke kan få normalt a. Oversvømmelse fra hav, fjord,
sø eller vandløb.
afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet fra terrænniveau eller
b. Vand fra tagrender, tagbrønde
stiger op gennem afløbsledninger.
eller nedløbsrør.
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Vandskadeforsikring m.v.

Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

2 Hvilke skader dækkes ikke?
c. Nedbør eller smeltevand, som
trænger igennem åbninger, som
ikke er en følge af en skade, der
dækkes af forsikringen.
d. Underdimensionerede eller
tilstoppede afløb.
Skade på:
e. Varer, emballage, kontorartikler
og elektronisk kontorinventar,
der ikke er anbragt på fast ikkevandsugende underlag i kælder/
kælderlokale*, mindst 10 cm
over gulv.

F Opstigning af vand

a. Skade, som følge af opstigende 		
grundvand, der skyldes svigt af 		
grundvandspumpe.

Skade, som følge af:

b. Se forudsætninger i punkt 13.C.

b. Opstigning af grundvand, hvis
der ikke er grundvandspumpe.

a. Opstigning af kloakvand.

Skade på:
c. Varer, emballage, kontorartikler
og elektronisk kontorinventar,
der ikke er anbragt på fast, ikkevandsugende underlag i kælder/
kælderlokale*, mindst 10 cm
over gulv.
G Væltning eller nedstyrtning
af ting

Skade, som følge af væltning eller
Nedstyrtning af luftfartøjer eller
nedstyrtning af ting, der udefra beting fra luftfartøjer.
skadiger bygning, hvori det forsikrede
er.

H Haglnedslag

Skade, som følge af haglnedslag, der
beskadiger bygning*, hvori det forsikrede er.

Erhvervsløsøre
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Fælles for driftstabsforsikring
Efter løsøresum og efter omsætning

15 Hvilke tab erstattes?

Forsikringen dækker på forsikringsstedet
for den i policen nævnte dækningsperiode* forsikringstagers driftstab* som følge

af, at det forsikrede eller de bygninger*,
hvori det forsikrede er, rammes af en
skade, der er nævnt i punkt 17.

16 Maksimumerstatning

Forsikringstager kan maksimalt opnå erstatning svarende til det faktiske tab, der
omfattes af driftstabsforsikring, og erstat-

ning er højst den forsikringssum*, der er
nævnt i policen for driftstabsforsikring.

17 Hvilke betingelser
gælder for
dækning?

Det er en forudsætning for dækning,
at det forsikrede og/eller de bygninger,
hvori det forsikrede er, rammes af en
skade der dækkes af en etableret:
A Brandforsikring i punkt 9.
B Tyveriforsikring i punkt 10 til 12.
C Vandskadeforsikring i punkt 13 til 		
14.

D Udgifter til forurening* og oprydning* i
punkt 6.B.
E Anden pludselig skadeforsikring i 		
punkt 30 til 35.
F El-skadeforsikring i punkt 36 til 41.
G Hærværksforsikring i punkt 42 til 47.

18 Hvilke tab erstattes
ikke?

Driftstab* eller forøgelse af driftstab,
som følge af:
A Forhold som nævnt i ‘Fællesvilkår for
Erhvervsforsikringer’ punkt 13 om
‘Krig,naturkatastrofer og atomska-		
der’.
B Strejke, lockout eller forsinkelse 		
af virksomhedens normale drift som

følge af forbedringer, udvidelser eller
lignende.
C Offentligt påbud bortset fra de udgifter til forurening* og oprydning*, der
er nævnt i punkt 17.D.

19 Pligt til oplysning

Forsikringstager har pligt til at give Bornholms Brand alle oplysninger herunder
alle regnskabsmæssige oplysninger til
brug for fastsættelse og udregning af
erstatning.

Sker det ikke, kan Bornholms Brand fastsætte erstatning efter et skøn.

20 Dækningsperiode*

Dækningsperiode* er 12 måneder, hvis
der ikke er nævnt en anden i policen.

21 Pligt til
begrænsning af
skade

Forsikringstager er i samarbejde med
Bornholms Brand forpligtet til i videst
muligt omfang at afværge og begrænse

22 Erstatning ved
manglende
tyverisikring m.v.

Hvis forudsætninger/krav til varegruppe
og/eller tyverisikring/sikringsniveau ikke
er overholdt,opgøres erstatning som
nævnt i punkt 12.B.

23 Hvordan dækkes
ved ophør af
virksomheden efter
skade?

A Hvis driften af virksomheden efter en
skade ikke genoptages/fortsættes 		
med samme ejer, udregnes driftstabet* for perioden, indtil virksomheden
kunne være i normal drift.
B Af det udregnede driftstab* erstattes
– inden for dækningsperioden* den
del, der svarer til uundgåelige faste
omkostninger, som bevisligt er
afholdt.
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en skades virkninger, herunder søge at
opretholde omsætning* af varer og tjenesteydelser.

C Hvis virksomheden ikke genoptages,
som følge af årsager, forsikringstager
ikke har indflydelse på, erstattes 		
uden hensyn til punkt 23.B.

Driftstabsforsikring efter løsøresum
Inklusiv meromkostningsforsikring

24 Hvilke tab erstattes?

A Samme som nævnt i punkt 15.
B Endvidere erstattes:
1. Nødvendige og dokumenterede meromkostninger, som følge af, at virksomhedens lokaler inden for de første 12 måneder efter, at skaden er
konstateret helt eller delvist ikke er
brugbare som følge af, at det forsikrede eller de bygninger*, hvor det 		

forsikrede er, rammes af en skade,
der er nævnt i punkt 17.
Sådanne meromkostningers størrelse
og art aftales i hvert enkelt tilfælde
med Bornholms Brand.
2. Driftstab*, der opstår i forbindelse 		
med en aftalt bygningsbrandforsikring
med restværdiforsikring i Bornholms
Brand.

25 Hvilke tab erstattes
med særlige beløb?

Driftstab* erstattes indtil 15% af forsikringssummen*, højst 537.644 kr.**, når
skaden indtræffer:
A På forsikringsstedet i bygning*, der
ikke er forsynet med tag af beton, 		
cementtagsten, eternit, glas, metal,
skifer, tagpap eller tegl.
B I bygning* andre steder i Danmark,
hvor det forsikrede ville dækkes mod
brand-, tyveri- og vandskade.

C I bygning* andre steder i Danmark
eller udlandet, der bruges af forsikringstagers leverandør , aftager og/
eller reparatør af driftsudstyr.
D Under transport i Danmark eller udlandet. Ophold i forbindelse med 		
transporten er en del af denne.

26 Skadeopgørelse

A Hvornår opgøres erstatning?
Den afsluttende skadeopgørelse starter senest 14 dage efter dækningsperiodens* udløb.
B Hvordan fastsættes erstatning?
1. Skaden opgøres som forskellen mellem den forventede og den konstaterede omsætning* med fradrag af forventet og konstateret forbrug af:
a. Indkøbte handelsvarer til videre		 salg.
b. Råvarer og andre varer til videre		 fremstilling.
2. Hvis omsætning* kommer fra produkter med ’varierende lønsomhed’*,
tages der rimelige hensyn hertil i opgørelsen.
3. Erstatningsbeløbet fradrages spar-		
ede omkostninger herunder løn-		
omkostninger, som forsikringstager
kan frigøre sig for.
4. Omkostninger, der efter aftale med
Bornholms Brand bruges til at be-		
grænse driftstabet, erstattes.

5

Den samlede erstatning kan ikke 		
blive større, end hvis omkostningerne
ikke var afholdt.
6. Erstatningsbeløbet tillægges rimelige
omkostninger til statsautoriseret eller
registreret revisor i forbindelse med
opgørelse af en skade, der dækkes
af forsikringen, indtil 5% af erstat-		
ningsbeløbet, højst 268.730 kr.**
7. Bornholms Brands erstatningspligt
er højst den forsikringssum*, der er
nævnt i policen for driftstabsforsik-		
ring.
8. Er der underforsikring* for brand-, 		
tyveri- og vandskadeforsikring, 		
fradrages erstatning for driftstabet*
tilsvarende.

Erhvervsløsøre
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Driftstabsforsikring efter omsætning
27 Hvilke betingelser
gælder?

A Samme som nævnt i punkt 17.
B Hvis tidsrummet for følgerne af en
skade, er længere end 30 dage efter,
at skaden er konstateret, dækkes
også tab, som følge af hel eller delvis

standsning af forsikringstagers virksomhed i de første 8 produktions- og/
eller arbejdstimer efter, at skaden er
konstateret.

28 Hvordan fastsættes
forsikringsinteressen*?

A Forsikringssummen* skal svare til 		
forsikringsinteressen*.
B Hvis dækningsperioden* for Pos. I er
6 eller 12 måneder, fastsættes forsikringsinteressen* som virksomhedens
samlede forventede omsætning i
12 måneder efter dækningsperiodens* start, med fradrag af det for 		
samme periode forventede forbrug
af:
1. Indkøbte handelsvarer til videre		 salg.
2. Råvarer og andre varer til videre		 fremstilling.
3. ’Produktdirekte løn’* med ‘lønaf			hængige omkostninger’*.
C Samme fastsættelse af forsikringsinteressen* bruges, hvis dæknings-		
perioden* er 18 eller 24 måneder, 		
men ud fra en forventet omsætning*

og forbrug i 24 måneder.

29 Skadeopgørelse

A Hvornår opgøres erstatning?
1. I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen* for
Pos. I og Pos. II, der indgår i erstatningsberegningen, hvis den er mindre end forsikringssummen*. I modsat fald bruges forsikringssummen*.
Det beløb, der indgår i erstatningsberegningen, kaldes erstatningsgrundlaget.
2. Hvis dækningsperioden* ønskes udskudt – se punkt 28.F - skal forsikringstager inden 14 dage efter, at
skaden er konstateret, give Born-		
holms Brand meddelelse om dag og
tid for dækningsperiodens* start, hvis
ikke anden aftale træffes med Bornholms Brand i forbindelse med skadebehandlingen. Tidspunktet for 		
dækningsperiodens* start kan herefter ikke ændres.

20

Erhvervsløsøre

D For Pos. II fastsættes forsikringsinteressen* som den i policen nævnte
procentdel af virksomhedens sam-		
lede forventede ’produktdirekte løn’*
med ’lønafhængige omkostninger’* i
de første 12 måneder efter dæk-		
ningsperiodens* start.
E Ved fastsættelse af forsikringsinte-		
ressen* tages således hensyn til den
valgte dækningsperiode*, samt til 		
muligheden for en eventuel udskydning af dækningsperiodens* start.
F Er dækningsperioden* for Pos. I på
12 måneder eller derover, kan forsikringstager forlange tidspunktet for 		
dækningsperiodens* start udskudt i
indtil 6 måneder efter skadetidspunktet (Se punkt 29.A.2).

3. Skadeopgørelse starter senest 14 		
dage efter dækningsperiodens* 		
udløb.

Driftstabsforsikring efter omsætning

29 Skadeopgørelse
(fortsat)

B Hvordan fastsættes erstatning?
1. Er forsikringssummen* mindre end
forsikringsinteressen*, er der underforsikring*.
2. Erstatning for Pos. I er så stor en del
af erstatningsgrundlaget, som den af
skaden forårsagede nedgang i omsætningen* i dækningsperioden* er
af den forventede omsætning* i 12
eller 24 måneder efter dækningsperiodens* start.
3. Hvis omsætning* kommer fra produkter med ’varierende lønsomhed’*, 		
tages der ved erstatningsberegning
rimelige hensyn hertil.
4. Hvis omkostninger spares under 		
dækningsperioden*, fradrages erstatningen tilsvarende.
5. Omkostninger, der efter aftale med
Bornholms Brand bruges til, at be-		
grænse driftstabet, erstattes.
6. Den samlede erstatning kan ikke 		
blive større, end hvis omkostningerne
ikke var afholdt. Er der underforsikring*, fradrages tillægget forholds-		
mæssigt.

7. Erstatningsbeløbet tillægges rimelige og nødvendige omkostninger til
forsikringstagerens sædvanligt anvendte revisor i forbindelse med 		
opgørelse af en skade, der dækkes
af forsikringen. Omfanget af revisors
assistance ved opgørelsen skal på
forhånd aftales mellem forsikringstageren og dennes revisor og godkendes af Bornholm Brand. Omkostninger i forbindelse med en evt. vold-		
giftssag eller retssag dækkes ikke.
Erstatningen udgør indtil 5% af er-		
statningsbeløbet, højst 268.730 kr.**
Er der underforsikring fradrages tillægget forholdsmæssigt.
8. Erstatning for ’produktdirekte løn’* 		
Pos. II - er, inden for det erstatningsgrundlag der er nævnt i punkt 29.A.I,
forsikringstagers dokumenterede lønudgifter, der er afholdt til egne
ansatte, der ikke har været brug for
på grund af skaden samt de tilhø-		
rende dokumenterede ’lønafhængige
omkostninger’*.

Erhvervsløsøre
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Anden pludselig skadeforsikring
30 Hvad er omfattet?

A Inventar og øvrigt driftsudstyr samt
installationer.
B Værktøj og redskaber.
C Varer, herunder råvarer, varer under
fremstilling, færdigvarer af egen fremstilling og handelsvarer.

D Emballage.
E De udgifter, som forsikringstager har
haft i forbindelse med bygningsmæssige forbedringer, herunder indretning
af lokaler, medmindre de er omfattet
af en ejendoms-/bygningsforsikring.

31 Hvad er omfattet
med særlige beløb?

A Det forsikrede erstattes på basis af
’førsterisiko’* indtil den forsikrings-		
sum*, der er nævnt i policen for 		
’Anden pludselig skadeforsikring’.
B Er der flere forsikringssteder erstattes indtil den forsikringssum*, der er
nævnt i policen for hvert enkelt forsikringssted.

C Inden for forsikringssummen* erstattes nødvendige udgifter til oprydning*, herunder fjernelse, deponering
og destruktion af det forsikrede efter
en ‘Anden pludselig skade’*.

32 Hvilke betingelser
gælder for
dækning?

A Løsøre, der ejes af forsikringstager.
B Løsøre, der tilhører andre, men som
forsikringstager har risikoen for.
C Løsøre, der tilhører andre, men som
forsikringstager ikke har risikoen for,
når det ikke er dækket af anden forsikring, dækkes i det omfang og med
det beløb, som forsikringssummen*
måtte overstige forsikrings værdien*
af såvel forsikringstagers eget løsøre
samt det løsøre, der er nævnt i punkt
B.
D For elektronisk lagrede data skal der:
1. Tages læsbar sikkerhedskopi 		
		 mindst een gang om ugen.
2. Ske opbevaring af sikkerheds-		
		 kopi* i en ‘indbrudsklassificeret

		 værdiopbevaringsenhed’*, eller i
		 andet lokale, der er fysisk adskilt
		 fra edb-udstyret.
E Værdiopbevaringsenheden* skal 		
være installeret efter ’Forsikring & 		
Pensions’* krav og fabrikantens 		
anvisning.
F Det løsøre, der er nævnt i punkt 2.E,
må ikke være bestemt til videresalg,
udlejning, reparation og/eller demonstration.
G Se også punkt 10 og 13.
H Endvidere gælder, at det forsikrede
er i bygning* på det forsikringssted,
der er nævnt i policen.

33 Hvad er ikke
omfattet?

A Ting, der normalt dækkes af en bygningsbrandforsikring.
B Registreringspligtige motorkøretøjer
og campingvogne, trailers samt luftog søfartøjer, der ikke indgår i virk-		
somhedens erhvervsmæssige 		
fremstilling, reparation eller indgår i
virksomheden, som en handelsvare.
C Endvidere følgende:
1. Antikviteter, malerier, skulpturer
		 og ting af kunstnerisk værdi samt
		 emballage hertil.
2. Ammunition, fyrværkeri, spræng		 stoffer og våben, samt emballage
		 hertil.
3. Brandfarlige, eksplosive eller æt		 sende stoffer/væsker, samt em			ballage hertil.
4. Rede penge, pengerepræsentati		 ver* og værdipapirer.

5. Løsøre, herunder væsker, data
		 samt alle former for energi, herun		 der elektricitet, gas, vand, varme,
		 telekommunikation og lignende,
		 der transporteres, leveres eller 		
		 aftages i ledninger, kabler og rør,
		 hvad enten disse er helt eller del		 vist lukkede.
6. Virksomhedens maskiner og tilhø		 rende installationer samt edb		 udstyr, edb-programmer, installa		 tioner og netværk, der udeluk-		
		 kende er beregnet til virksomhe		 dens eget brug.
7.		Motorkøretøjer, campingvogne,
		 trailere, trucks, sø- og luftfartøjer,
		 entreprenørmaskiner og entre		 prenørmateriel,samt løfte		 og transportudstyr af enhver art,
		 herunder kraner og stablere.
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Anden pludselig skadeforsikring

34 Hvilke skader dækkes
og hvilke dækkes ikke
Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

2 Hvilke skader dækkes ikke?

A Anden pludselig skade*

Skade, direkte på det forsikrede:

Skade, der:

a. I bygning* på det forsikringssted, 		
der er nævnt i policen.

a. Består i mangel/tab som følge
af svind af det forsikrede.

b. Erstattes med udgifter til redning 		
og bevaring.

b. Sker under rensning, reparation
og renovering.
c. Består i ridser og/eller skrammer,
d. Dækkes af anden forsikring i
Bornholms Brand, som er eller
kunne være etableret.
e. Kan henføres til undtagelser i
de forsikringer, der er nævnt i
policen.
f. Sker over et tidsrum og ikke på
et tidspunkt.
Skade eller tab:
g. Der direkte eller indirekte, helt
eller delvis skyldes påvirkning
af funktioner i anlæg, systemer
eller kombinationer heraf.
Skade på det forsikrede:
h. Hvor der er udvist forsæt eller
grov uagtsomhed af forsikringstager eller dennes ansatte.
i. I åbent skur, under halvtag, i
drivhus, konstruktion beklædt
med lærred, plastfolie, stof, telt
eller lignende.
j. Opstået ved bygge-, anlægs-,
nedbrydnings- og reparationsarbejder, herunder reparation eller
ændring i rør- og varmeanlæg.
k. Uden for bygning*.

Erhvervsløsøre
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Anden pludselig skadeforsikring

Skadetype m.m.
A Anden pludselig skade*
(fortsat)

1 Hvilke skader dækkes?

2 Hvilke skader dækkes ikke?
Skade, sket under:
l. Fremstilling, bearbejdning eller
behandling, som følge af betjeningsfejl, programmeringsfejl og
tastefejl.
m.Forsikringstagers eller dennes
ansattes selvforskyldte beruselse.
Skade, som følge af:
n. Edb-misbrug af enhver art samt
tab forvoldt af mistede data på
elektronisk databærende medier
som følge af fejlprogrammering,
fejl tastning, tilfældig sletning
eller defekter i mediet.
o. Frostsprængning.
p. Løsørets egen beskaffenhed.
q. Mangelfuld vedligeholdelse,
slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller
anden fejl ved fremstilling eller
montering.
r. Syre, hvis dette indgår som en
normal del af virksomhedens
produktion.
s. Temperaturændring, fugtighed,
råd, krympning, tab af vægt,
sammenblanding, lyspåvirkning, ændring i farve, smag og
struktur.
t. Utilstrækkelig eller mangelfuld
emballering.
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Anden pludselig skadeforsikring

Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

A Anden pludselig skade*
(fortsat)

2 Hvilke skader dækkes ikke?
Skade ved:
u. Hærværk*, herunder skade som
for eksempel virus og hacking,
der overføres elektronisk på
edb-udstyr, herunder elektronisk
lagrede data, hardware og software.
v. Montage, demontage, afprøvning eller indkøring.
w.Optøning af frosne rørledninger.
Tyveri af:
x. Enhver art eller forsøg herpå,
herunder indbrudstyveri*, simpelt tyveri*, ran*- og røveri*
samt udgifter til omstilling af
låse.
Udgifter:
y. I forbindelse med retablering
af tabte eller skadede data og
programmel.

35 Skadeopgørelse

A Samme som nævnt i punkt 8.
B Ved enhver ’Anden pludselig skade’*
er der en selvrisiko* på 5.129 kr.**
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El-skadeforsikring
36 Hvad er omfattet?

Følgende installationer der hører til
virksomhedens drift.
A Elektriske og elektroniske apparater,
komponenter og ledninger.
B Motorer, motorværn, transformere,
ensrettere og omformere med effekter svarende til maksimalt 20 kW for
hver ting (27 HK for hver ting).

C Styretavler.
D Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg, der ikke 		
hører til virksomhedens produktion.
E Varmelegemer.

37 Hvad er omfattet
med særlige beløb?

A Det forsikrede erstattes på basis af
’første risiko’* med 10% af policens
løsøreforsikringssum, dog mindst 		
47.977 kr.** og højst 479.777 kr.**
B Er der flere forsikringssteder erstattes
indtil den forsikringssum*, der er 		
nævnt i policen for hvert enkelt forsikringssted.

C Inden for forsikringssummen* erstattes nødvendige udgifter til opryd-		
ning*, herunder fjernelse, deponering
og destruktion af det forsikrede efter
en ‘El-skade’.

38 Hvilke betingelser
gælder for
dækning?

A Løsøre, der ejes af forsikringstager.
B Løsøre, der tilhører andre, men som
forsikringstager har risikoen for.
C Løsøre, der tilhører andre, men som
forsikringstager ikke har risikoen for,
når det ikke er dækket af anden forsikring, dækkes i det omfang og 		
med det beløb, som forsikringssummen* måtte overstige forsikringsværdien* af såvel forsikringstagers eget
løsøre samt det løsøre, der er nævnt
i punkt B.
D For elektronisk lagrede data skal der:
1. Tages læsbar sikkerhedskopi 		
		 mindst een gang om ugen.
2. Ske opbevaring af sikkerheds-		
		 kopi* i en ‘indbrudsklassificeret

		 værdiopbevaringsenhed’*, eller i
		 andet lokale, der er fysisk adskilt
		 fra edb-udstyret.
E Værdiopbevaringsenheden* skal 		
være installeret efter ’Forsikring & 		
Pensions’* krav og fabrikantens 		
anvisning.
F Det løsøre, der er nævnt i punkt 2.E,
må ikke være bestemt til videresalg,
udlejning, reparation og/eller demonstration.
G Se også punkt 10 og 13.
H Endvidere gælder, at det forsikrede
er i bygning* på det forsikringssted,
der er nævnt i policen.

39 Hvad er ikke
omfattet?

A Edb-anlæg til virksomhedens administration og produktion* med alt tilhørende udstyr, for eksempel printere,
skærme, tastaturer, transmissionsudstyr, diskettestationer, PC-netværk.
B Kommunikationsudstyr, for eksempel
telefax og telefoncentraler.
C Fotokopieringsmaskiner.
D Kasseapparater.
E Elektronrør af enhver art, herunder
røntgenrør, laserstrålerør (argon, 		
neon-helium) med flere.
F Laboratorieudstyr.
G Radar- og satellitkommunikationsudstyr.

H Mobilt udstyr af enhver art, herunder
bærbare PC-ere, og bærbare telefoner.
I Udstyr af enhver art under åben himmel, herunder vindmøller.
J Brovægte og tilhørende udstyr.
K Løsøre, der er forsikret mod ‘el-skader’ ved edb og svagstrømsforsik-		
ring, maskinforsikring eller anden 		
forsikring, der dækker ‘el-skader’.
L Løsøre, der normalt omfattes af en
ejendomsforsikring, uanset om denne
er udvidet med elskadeforsikring.
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El-skadeforsikring

40 Hvilke skader dækkes
og hvilke dækkes ikke?
Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

A Kortslutning*, overspænd-		 Skade, direkte på det forsikrede:
ing* og induktion*
a. I bygning* på det forsikringssted, 		
der er nævnt i policen.
b. Fysisk konstaterbar skade som 		
følge af kort slutning*, overspæn-		
ding* og induktion*, herunder lyn-		
skader, der ikke dækkes af brand-		
forsikringen i punkt 9.
c. Erstattes med udgifter til redning 		
og bevaring.

2 Hvilke skader dækkes ikke?
Skade, der dækkes af:
a. Garanti, vedligeholdelseskontrakt eller serviceabonnement.
Skade, der sker i forbindelse med:
b. Montering, demontering, servicering, vedligeholdelse eller
reparation af det forsikrede,
indtil endelig aflevering har fundet sted.
c. Montering, demontering, servicering, vedligeholdelse eller
reparation af installationer, der
er forbundet med det forsikrede,
indtil endelig aflevering har fundet sted.
Skade på det forsikrede:
d. I åbent skur, under halvtag, i
drivhus, konstruktion beklædt
med lærred, plastfolie, stof, telt
eller lignende.
e. Uden for bygning*.
Skade, som følge af:
f. Fejlkonstruktion, fejlmontering
eller mekanisk ødelæggelse.
g. Installationen eller brugen er i
strid med stærkstrømsreglementet.
h. Manglende vedligeholdelse, slid
eller tæring af det beskadigede.

41 Skadeopgørelse

A Erstatning opgøres på grundlag af
det beskadigedes nyværdi* som 		
nævnt i punkt 8.
B Bornholms Brand kan erstatte ska-		
den ved udbetaling af et kontant

beløb svarende til værdien af det 		
beskadigede umiddelbart før ska-		
den.
C Ved enhver ’El-skade’ er der en 		
selvrisiko* på 5.129 kr.**
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Hærværksforsikring
42 Hvad er omfattet?

A Maskiner og tilhørende installationer.
B Inventar og øvrigt driftsudstyr samt
installationer.
C Værktøj og redskaber.
D Edb-udstyr, edb-programmer, net-		
værk, installationer og konfigurering.
E Varer, herunder råvarer, varer under
fremstilling, færdigvarer af egen fremstilling og handelsvarer.

F Emballage.
G De udgifter, som forsikringstager har
haft i forbindelse med bygningsmæssige forbedringer, herunder indretning
af lokaler, medmindre de er omfattet
af en ejendoms-/ bygningsforsikring.

43 Hvad er omfattet
med særlige beløb?

A Det forsikrede erstattes på basis af
’første risiko’* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen for 		
Hærværksforsikring.
B Er der flere forsikringssteder erstattes indtil den forsikringssum*, der er
nævnt i policen for hvert enkelt forsikringssted.

C Inden for forsikringssummen* erstattes nødvendige udgifter til opryd-		
ning*, herunder fjernelse, deponering
og destruktion af det forsikrede efter
en hærværksskade*.

44 Hvilke betingelser
gælder for
dækning?

A Løsøre, der ejes af forsikringstager.
B Løsøre, der tilhører andre, men som
forsikringstager har risikoen for.
C Løsøre, der tilhører andre, men som
forsikringstager ikke har risikoen for,
når det ikke er dækket af anden forsikring, dækkes i det omfang og med
det beløb, som forsikringssummen*
måtte overstige forsikringsværdien*
af såvel forsikringstagers eget løsøre
samt det løsøre, der er nævnt i punkt
B.
D For elektronisk lagrede data skal der:
1. Tages læsbar sikkerhedskopi 		
		 mindst een gang om ugen.
2. Ske opbevaring af sikkerheds-		
		 kopi* i en ‘indbrudsklassificeret
		 værdiopbevaringsenhed’*, eller i
		 andet lokale, der er fysisk adskilt
		 fra edb-udstyret.

E Værdiopbevaringsenheden* skal 		
være installeret efter ’Forsikring & 		
Pensions’* krav og fabrikantens 		
anvisning.
F Det løsøre, der er nævnt i punkt 2.E,
må ikke være bestemt til videresalg,
udlejning, reparation og/eller demonstration.
G Se også punkt 10 og 13.
H Endvidere gælder, at:
1. Det forsikrede er i bygning* på det
		 forsikringssted, der er nævnt i 		
		 policen.
2. Der er synlige tegn på hærværk*.
3. Det beskadigede er til stede.
4. Politianmeldelse er sket senest 24
		 timer efter, at skaden er konstate		 ret.

45 Hvilket løsøre er
ikke omfattet?

A Ting, der normalt dækkes af en bygningsbrandforsikring.
B Registreringspligtige motorkøretøjer
og campingvogne, trailers samt luftog søfartøjer, der ikke indgår i virk -
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somhedens erhvervsmæssige 		
fremstilling, reparation eller indgår i
virksomheden, som en handelsvare.

Hærværksforsikring

46 Hvilke skader dækkes og
hvilke dækkes ikke?
Skadetype m.m.

1 Hvilke skader dækkes?

2 Hvilke skader dækkes ikke?

A Hærværk*

Skade, direkte på det forsikrede:

Skade, der:

A I bygning* på det forsikringssted, der 		
er nævnt i policen.

a. Kan henføres til undtagelser i de
forsikringer, der er nævnt i policen.

b. Erstattes med udgifter til redning og 		
bevaring.

b. Dækkes af anden forsikring i Bornholms Brand, som er eller kunne
være aftalt.
Skade på det forsikrede:
c. I åbent skur, under halvtag, i 		
drivhus, konstruktion beklædt med
lærred, plastfolie, stof, telt eller
lignende.
d. Uden for bygning*.
Skade, som består i og er en følge af:
e. Virus og hacking, der overføres
elektronisk på edb-udstyr, herunder
elektronisk lagrede data, hardware
og software.

47 Skadeopgørelse

A Samme som nævnt i punkt 8.
B Ved enhver hærværksskade* er der
en selvrisiko* på 5.129 kr.**
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Ordforklaring
I alfabetisk orden.
Ord, begreber eller beløb, der i vilkår eller police er markeret med * eller **, er nævnt i
ordforklaringen, der betragtes som en del af vilkårene.
**

Beløb/summer
Beløbet er fastsat i år 2008 og indeksreguleres (Se ‘Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer’ i punkt 4 om ‘Indeksregulering’).

A

Andre omstændigheder
Forbedringer i form af for eksempel højere ydelse eller større kapacitet eller
bestående mangler eller beskadigelser
opstået efter forsikringen er aftalt.

Anden pludselig skade
En skade, som følge af en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Årsag
og virkning skal således ske samtidig.

B

Brand (Ildsvåde)
Løssluppen, flammedannende ild, der
har evne til at brede sig ved egen kraft.

Oplag af brandfarlige væsker opgø-		
res/angives i oplagsenheder.
1 oplagsenhed er 1 liter af klasse 1 eller
5 liter af klasse 2 eller 50 liter af klasse 3.

Brandcelle
Bygningsområde, der er i stand til at forhindre/modstå, at en brand* spreder sig
inden for en given periode. En brandcelle
må højst være i 2 etager og skal forstås som et eller flere rum, der er adskilt
fra tilstødende rum:
1. Med bærende, adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation
på mindst REI 60 (BD60).
2. Med ikke bærende, adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation på mindst EI 60 (BD60).
Brandfarlige væsker
Væsker, der ved en given temperatur afgiver brandfarlige dampe. Det er væsker
med flammepunkt* på under 100 grader
celsius. Brandfarlige væsker inddeles i 3
klasser:
1. Væsker med flammepunkt* under 21
grader celsius (For eksempel benzin,
fortynder, acetone og sprit).
2. Væsker med flammepunkt* fra 21 		
grader celsius til og med 55 grader
celsius (For eksempel petroleum og
terpentin).
3. Væsker med flammepunkt* over 55
grader celsius (For eksempel diesel,
olie og brændselsolie).
C
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Cellesikring
Lukker til et bestemt område, lokale, værelse eller rum inde i bygningen* sikret
mod gennembrydning og oplukning.
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Brandsektion
En eller flere brandceller*, der er adskilt
fra tilstødende brandsektioner eller bygninger*:
1. Med bærende, adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation
på mindst REI 60 A2-s1 (BS60).
2. Med ikke bærende adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation på mindst EI 60 A2-s1,dO 		
(BS60).
Bygning
En konstruktion, der er lovligt opført, og
som er i en sådan stand, at et forsikringsselskab med tilladelse til at sælge
bygningsbrandforsikring ikke kan afslå
dette.
I brandteknisk forstand skal en bygning
bestå af et tag og to ydervægge, der
samtidig kan være ydervægge i tilstødende bygninger.
Alle bygninger i Danmark registreres i
Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Container/skibs-og lager
Container af stål på mindst 5 kubikmeter
uden sideruder, vinduer, ovenlys eller
lignende åbninger og sikret med mindst
en Skafor* godkendt containerlåsenhed
med RØD-klassificering.

Ordforklaring
I alfabetisk orden.
Ord, begreber eller beløb, der i vilkår eller police er markeret med * eller **, er nævnt i
ordforklaringen, der betragtes som en del af vilkårene.
D

Dagsværdi
Genanskaffelsesprisen umiddelbart
inden skadens indtræden med rimeligt
fradrag for værdiforringelse som følge af
slid, alder, brug, mode og/eller på grund
af ‘nedsat anvendelighed’ eller ‘andre
omstændigheder’*.
Driftstab
Tab ved nedgang i omsætning* af varer
og tjenesteydelser.

Dækningsperiode
Dækningsperioden, der er nævnt i policen, er det tidsrum, for hvilket Bornholms
Brand erstatter tab som følge af en
skade.
Dækningsperioden skal derfor svare til
hele det tidsrum, hvor driftstab* som følge af en skade kan konstateres, da tab,
som falder uden for dækningsperioden,
ikke erstattes.
Dækningsperioden ophører så mange
måneder senere, som svarer til den dækningsperiode, der er nævnt i policen og
på samme tidspunkt på døgnet, som den
starter.

E

Edb-anlæg til virksomhedens administration – Administrativt udstyr
Ved administrativt udstyr forstås følgende udstyr placeret i bygning:
Centralenheder, PC´er , bånd- og
diskstationer, terminaler, tastaturer, læsere, skriveenheder og interfaces.
Modems, transmissionskabler og krydsfelter. Tekstbehandlingsudstyr, telefax,
telex, elektroniske skrivemaskiner, adresserings- og frankeringsmaskiner, telefoner, omstillingsborde og fotokopimaskiner samt standardprogrammer hertil.

Eksplosion
En pludselig og hurtigt forløbende kemisk proces, hvor der udvikles stærk
varme og sker en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

F

Flammepunkt
Flammepunkt er den laveste temperatur,
ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 milibar afgiver antændelige dampe.

at virke for passende selvjustits i erhvervet og at sikre, at erhvervet udøves på
en sådan måde, at det løser sin samfundsmæssige opgave. Hovedparten af
forsikringsselskaber, pensionskasser og
general agenturer i Danmark er medlem
af Forsikring & Pension.

Forsikring & Pension
Forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. Forsikring & Pension
har til formål at styrke varetagelsen af
det samlede forsikrings- og pensionserhvervs interesser, at bidrage til at placere
erhvervet i offentlighedens bevidsthed,

Forsikringsinteressen
Forsikringsinteressen er det beløb, som
driftstabsforsikringen skal dække. Derfor
skal forsikringssummen* svare til forsikringsinteressen.
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Ordforklaring
I alfabetisk orden.
Ord, begreber eller beløb, der i vilkår eller police er markeret med * eller **, er nævnt i
ordforklaringen, der betragtes som en del af vilkårene.
F (fortsat)

Forsikringssum/forsikringsværdi
Forsikringssummen er det aftalte beløb i
policen, der er Bornholms Brands maksimale hæftelse. Forsikringsværdien er
den værdi, det forsikrede fastsættes til.
Forsikringsværdien kan opgøres som foreksempel nyværdi* eller dagsværdi*.
Forskriftsmæssigt ildsted
Ildsted, der overholder gældende lovgivning, og er godkendt af myndighederne.

Første risiko
I skadetilfælde erstattes fuldt ud, indtil
det forsikrede beløb uden hensyn til, om
det forsikredes samlede værdi på skadetidspunktet overstiger forsikringssummen*
Første risiko er derfor et dækningsprincip, hvor reglerne om underforsikring*
ikke bruges.

Forurening
Efter en skade kan løsørerester være
forurenet af sod, PVC-rester, asbest,
udstrømmende kemikalier, olie og lignende. Disse rester må ikke afleveres på
et almindeligt affaldsdepot. I stedet skal
de afleveres på et kemikalieaffaldsdepot
eller destrueres, for eksempel på Kommunekemi.
G

Gammelt pengeskab
Et jern- eller stålskab med betonarmering
og pengeskabslås. Pengeskabet skal
være svejset i alle sammenføjninger og
veje mindst 250 kg. Pengeskabet skal
endvidere være fremstillet med henblik
på indbrudstyverisikring.

H

Helårsbolig
Den adresse, hvor man bor hele året og
er tilmeldt folkeregistret.

Hærværk
Forsætlig beskadigelse af det forsikrede.

I

Ildsvåde
Se brand.

Indbrudstyveri er, når tyven:
1. Ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, lem, port eller lignende) har 		
skaffet sig adgang til bygning*, 		
lokale, værelse, lofts- eller kælder-		
rum.

Indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed
Værdiopbevaringsenhed*, hvis modstandsdygtighed over for indbrudsangreb har været underkastet prøvning
og bedømmelse efter en Nordisk eller
Europæisk Standard eller ’Forsikring &
Pensions’* standardtyvmetode. Indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed skal
opstilles efter fabrikantens anvisning og
altid være fastgjort til stabil bygningsdel,
hvis egenvægten er mindre end 250 kg.
Induktion
Se lynnedslag*.
Indbrudstyveri
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2. Bevisligt ved dirk, falsk eller tillistet
nøgle har skaffet sig adgang til bygning*, lokale, værelse, lofts-eller kælderrum.
3. Er kommet ind gennem åbning, der
ikke er beregnet til indgang. Vindue
og lem anses i den forbindelse ikke
som åbning.
4. Stjæler løsøre gennem åbning, som
umiddelbart forinden er frembragt for
eksempel ved at knuse vinduesrude.

Ordforklaring
I alfabetisk orden.
Ord, begreber eller beløb, der i vilkår eller police er markeret med * eller **, er nævnt i
ordforklaringen, der betragtes som en del af vilkårene.
K

Kortslutning
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.

Kælder/kælderlokale
Lokale, hvor gulvet helt eller delvist er
lavere end det omgivende terræn.

L

Lynnedslag
Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel og/eller løsøre som en direkte
følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens
afledning til jord.

Låseenhed – F & P-godkendt
Låsekasse med godkendt cylinder, nødvendigt tilbehør og slutblik eller godkendt
låsebeslag med godkendt hængelås.

N

Nyværdi
Prisen for en ny tilsvarende, på det
tidspunkt en skade sker, med rimeligt
fradrag for værdiforringelse på grund af

nedsat anvendelighed eller ‘andre omstændigheder’*, men uden fradrag for
alder og brug.

O

Objektsikring
Mekanisk ‘sikringsenhed’* for eksempel
gitter-/pladeskab eller sikringsskab*.

Oprydning
Generel oprydning og fjernelse af det
forsikrede, der ifølge skadeopgørelsen
ikke kan bruges igen.

Omsætning
Omsætning er den fakturerede omsætning uden moms, ydede rabatter, bonus
og anden salgsreduktion.

P

R

Lønafhængige omkostninger
Omfatter for eksempel feriepenge, ATP
og bidrag til sygelønsfond.

Overspænding
Er en spænding, der er højere end den
for en bestemt elektronisk komponent
værende driftsspænding.

Pengerepræsentativer
Pengerepræsentativer er for eksempel
danmøntkort, telekort, taletidskort, betalingskort, klippekort og andre brugbare
billetter og kort, frimærker,
stempelmærker, underskrevne checks
(ucrossede), tips-og lottokvitteringer, lodder der indeholder gevinster samt ‘umøntet ædelt metal’*.

Pengeskabe
Pengeskabe testet efter F & P´s Standardtyvmetode, hovedgruppe 2 i klasserne GUL, GRØN, BLÅ og RØD. Se også
værdiopbevaringsenhed*.

Ran
Tyveri sket åbenlyst og uden brug af vold
og bemærket af den bestjålne eller andre
tilstedeværende i det øjeblik tyven griber fat i det, der stjæles. Der skal gøres
anskrig straks efter, tyveriet er bemærket.

Røveri
Røveri er, når tyven fratager eller aftvinger det forsikrede fra forsikringstager eller dennes ansatte ved vold eller trussel
om øjeblikkelig brug af vold.

Produktdirekte løn
Løn til ansatte, der er direkte beskæftigede med fremstilling af virksomhedens
produkter, og som ikke er ansat med
funktionær- eller lærlingestatus.
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Ordforklaring
I alfabetisk orden.
Ord, begreber eller beløb, der i vilkår eller police er markeret med * eller **, er nævnt i
ordforklaringen, der betragtes som en del af vilkårene.
S

Selvrisiko
Et på forhånd aftalt beløb og/eller en
aftalt procent af erstatningen, som forsikringstager selv betaler. Forsikringstager
er altså ’selvforsikret’ for denne del af en
skade.
Sikkerhedskopi: Back-up
Kopi af filer eller anden datamængde
som gemmes for at blive brugt, hvis
originalen bliver ødelagt eller stjålet. Sikkerhedskopier tages med det formål at
kunne genskabe læsbare data.
Sikringsenhed
Enhed, der er egnet til at fungere som
sikringsforanstaltning mod indbrudstyveri*.
Sikringsskab
Værdiopbevaringsenhed* testet efter
‘Forsikring & Pensions’* standardtyvmetode, hovedgruppe 2 i klasserne GUL,
GRØN, BLÅ og RØD. Værdiopbevaringsenhed*, der vejer mindre end 250
kg, skal være fastboltet til stabil bygningsdel. Se også ‘Indbrudsklassificeret
værdiopbevaringsenhed’*.
Simpelt tyveri
Tyveri uden brug af vold, rettet mod personer eller bygninger*. Tyveri af løsøre i
uaflåsede bygninger* eller fra uaflåsede
rum, samt tyveri af løsøre under åben
himmel.
Skadebekæmpelsesmidler
Slukningsvand, pulver, skum og lignende, der har været brugt til bekæmpelse
af skade.
Skypumpe
En søjleformet hvirvelstorm med en indre rotationshastighed på op til 300 km i
timen.
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Smeltning
Smeltning af ting ved varmepåvirkning,
hvor der ikke sker brandskade (ildsvåde).
Sprængning
Når en ting sønderrives under pludselig
og hurtig udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for tingen.
Storm
Mindst vindstyrke 8 svarende til en middelvindhastighed på mindst 17,2 m/sek.
Stormflod
Oversvømmelse opstået som følge af
ekstrem højvandstand i havet forårsaget
af storm.
Stormflodsrådet afgør, om der er stormflod på baggrund af udtalelser fra Kystinspektoratet.
I henhold til lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod, kan der via
Stormflodsrådet, der er nedsat af Staten, under visse forudsætninger betales
erstatning for skader på løsøre.Ifølge
stormflodsloven skal forsikringsselskaber, der aftaler forsikring mod
brand for løsøre, opkræve en afgift for
hver police.
Summer/beløb
Summer og beløb er fastsat i år 2008 og
indeksreguleres (Se ‘Fællesvilkår for
Erhvervsforsikringer’ i punkt 4 om ‘Indeksregulering’).
Sædvanligt anvendte revisor
Med sædvanligt anvendte revisor forstås
forsikringstagerens klientansvarlige/underskrivende registrerede eller statsautoriserede revisor og dennes til revisions/
erklærings-opgaverne for forsikringstageren hidtil anvendte team af medarbejdere.

Ordforklaring
I alfabetisk orden.
Ord, begreber eller beløb, der i vilkår eller police er markeret med * eller **, er nævnt i
ordforklaringen, der betragtes som en del af vilkårene.
U

Umøntet, ædelt metal
Ædelt metal som foreksempel råvarer
af guld, sølv eller platin, der ikke er omdannet til mønter. Umøntet ædelt metal
bruges normalt til fremstilling af smykker
og lignende.

Underpositioner
Når policen er opdelt i flere positioner
med en forsikringssum* for hver position.

Underforsikring
Hvis forsikringssummen* er mindre end værdien
af det forsikrede, er der underforsikring. Underforsikring betyder, at en skade erstattes forholdsmæssigt.
Eksempel:
Forsikringssum:
Værdi:
Skade:		

1.000.000 kr.
2.000.000 kr
200.000 kr.

(forsikringssum) 1.000.000 kr. x 200.000 kr.(skade)

= 100.000 kr.

		
2.000.000 kr. (værdi)
Herudover fradrages eventuel selvrisiko.
V

Varierende lønsomhed
Der er ikke altid samme grad af lønsomhed for alle de forskellige produkter, virksomheden fremstiller og/eller sælger. Det
er heller ikke altid, at omsætningsnedgangen efter en skade rammer alle
produktgrupper lige hårdt. I sådanne situationer kan det være nødvendigt at måle
driftstabet* for hver enkelt produktgruppe
for sig, for derved at tage højde for den
varierende lønsomhed og således opgøre det samlede tab så korrekt, som det
er rimeligt muligt.

Værdiopbevaringsenhed
Et skab eller et samlet system af fysiske
elementer, der bruges til opbevaring af
dokumenter, kontanter og andre værdier
og varer.
Værdiskab
Sikringsenhed*, som har gennemgået og
bestået en uvildig prøvning mod indbrud
fra uvildigt testinstitut. Ligger i sikringsniveau over konventionelle pengeskabe*.

Voldsomt skybrud
Usædvanligt store vandmængder, der
falder med en intensitet på mindst 1 mm i
minuttet eller over 100 mm i døgnet.
Voldsomt tøbrud
Store mængder smeltevand, der er fremkommet som følge af temperaturstigning
på adskillige grader over frysepunktet
ved brat omslag i vejret.
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BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S
Tornegade 8 • DK-3700 Rønne
Tel: +45 5693 0000
Fax: +45 5693 0002
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