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Fortrydelsesret
Ifølge forsikringsaftalelovens § 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder
købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang.
Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg – dvs., hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev
eller pr. e-mail – har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens
ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse.
Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er bekræftelse af aftalen.
Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg, har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række
oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Disse
informationer har du fået i vores folder ”Nyttig information” enten sammen med tilbuddet, eller
sammen med policen.
Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15.
Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med
onsdag den 17..
Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag
den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag.
Du skal give besked til
Bornholms Brandforsikring A/S, Tornegade 8, 3700 Rønne eller på
Email: police@bornbrand.dk

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.
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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Fælles vilkår

1 Hvem er sikret

Forsikringen omfatter:
A Forsikringstageren
B Forsikringstagerens husstand, dvs. familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, og de personer, der er gift med eller
lever i fast parforhold med forsikringstageren eller
hjemmeboende børn. Bofællesskab bestående af
maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold.
For at være omfattet af forsikringen skal de ovennævnte bo og være tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens adresse på Bornholm. Logerende
er ikke omfattet af forsikringen.
C Forsikringstagerens eller husstandens ugifte og
udeboende børn under 21 år, der bor i Danmark.
For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i et fast parforhold

2 Hvor dækkes

3 Forsikringens betaling
og gebyrer

F Ophører dækningen af en sikret på grund af
ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende
omfattet, indtil anden forsikring er tegnet, dog
højst i indtil 3 måneder fra ændringen.

B Bagageforsikringen dækker under rejse til/fra og
i udlandet i indtil 3 måneder.

A Prisen fastsættes efter Bornholms Brandforsikrings gældende tarif. Sammen med præmien
opkræves evt. stempelafgift og andre afgifter til
det offentlige i henhold til gældende lovgivning.

inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes
retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Bornholms Brandforsikring udsender, opkræves gebyr.
Herudover er Bornholms Brandforsikring berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i
henhold til renteloven.

C Beløbet opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag.
D Påkrav om betaling sendes til den opgivne
betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal
Bornholms Brandforsikring underrettes hurtigst
muligt.
E Betales beløbet ikke rettidigt, sender Bornholms
Brandforsikring et rykkerbrev. Betales beløbet ikke
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E Helårsbolig er altid at betragte som forsikringstagers folkeregisteradresse.

A Indboforsikringen dækker på Bornholm, når det
forsikrede befinder sig:
1. I og ved de sikredes helårsbolig. Ved flytning
dækkes i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag i både ny og gammel helårsbolig.
2. 	Midlertidigt uden for helårsboligen i op til
12 måneder.
3. I kundeboks i pengeinstitut.

B Forsikringstageren betaler alle udgifter ved
opkrævningen.

4 Indeksregulering

eller have fastboende børn hos sig.
D Medhjælp, som sikrede har ansat i husholdningen til pasning af børn og ejendommen. For at
være omfattet af forsikringen skal de pågældende
personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. Ikke-fastboende medhjælp i
husholdningen, er alene dækket i forbindelse med
ansvar for skader, der hører under ansvarsforsikringen, og alene i forbindelse med handlinger, der
er foretaget som led i forsikringstagerens husførelse.

Pris, forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre
beløb, der er anført i police eller vilkår indeks
reguleres en gang om året på årsdagen, med

C Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i
Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og
Grønland, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato.
D Glas- og sanitetsforsikringen dækker i forsikringstagerens helårsbolig. Det fremgår af policen
om forsikringen er tegnet.

F Bornholms Brandforsikring har ret til at beregne
gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser for eksempel opkrævninger, ekspeditioner
og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling.
G Gebyrerne fremgår af Bornholms Brandforsikrings prisliste på www.bornholmsbrand.dk, men
kan også oplyses ved henvendelse til Bornholms
Brandforsikring.

mindre der umiddelbart efter beløbet står, at det
ikke indeksreguleres.

5 Selvrisiko

Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset
for den private sektor, fra Danmarks Statistik.

Ophører udgivelsen af dette indeks, kan
Bornholms Brandforsikring bruge et andet indeks,
fra Danmarks Statistik.

A Har forsikringen eller nogle af forsikringsdækningerne selvrisiko, betaler forsikringstageren,
efter at erstatningsberegningen har fundet sted,
den første del af enhver skade med selvrisiko
beløbet. Denne regel gælder ikke ansvarsforsikringen.

overstiger selvrisikobeløbet.

B Bornholms Brandforsikring lægger ikke selvrisikobeløb ud.
C Forsikringstageren betaler selv de krav, der ikke
6 Opsigelse og ændring
af forsikringen

A Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Bornholms Brandforsikring opsiger
den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til
forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige
forsikringen med 30 dages varsel til den første i
en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår
af Bornholms Brandforsikrings prisliste på www.
bornholmsbrand.dk, men kan også oplyses ved
henvendelse til Bornholms Brandforsikring.
B Fra den dag Bornholms Brandforsikring har
modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned
efter at Bornholms Brandforsikring har betalt
erstatning eller afvist at dække skaden, kan både
forsikringstageren og Bornholms Brandforsikring
opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel.
I stedet for at opsige forsikringen kan Bornholms
Brandforsikring – også med mindst 14 dages var-

7 Ret til besigtigelse

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

8 Flytning og
risikoændring

A Af hensyn til prisberegningen og de vilkår, der
gælder for forsikringen, skal Bornholms Brandforsikring underrettes hvis:
1. forsikringstageren flytter til anden helårsbolig
2. helårsboligens tagbeklædning ændres
3. helårsboligen anvendes til andet end beboelse
4. indboet – bortset fra tøj – opmagasineres uden
for helårsboligen
5. hvis det forsikrede ikke beror på Bornholm.

D Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet.
E Hvis én og samme forsikringstager har flere
forsikringer i Bornholms Brandforsikring, og disse
rammes af samme forsikringsbegivenhed, kan den
samlede selvrisiko ikke overstige det største selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer.
sel – gøre en fortsættelse af forsikringen betinget
af ændrede vilkår, fx begrænsninger i forsikringens
dækningsomfang, særlige selvrisikobestemmelser
eller forhøjelse af præmien.
Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen
udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde
i kraft. Bornholms Brandforsikring skal have skriftlig besked forinden.
C Bornholms Brandforsikring kan ændre forsikringsvilkår og præmie med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst
1 måneds varsel.
Hvis Bornholms Brandforsikring har ændret vilkår
eller pris, har forsikringstageren ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen.
Reglen om skriftlig information med mindst 1
måneds varsel og forsikringstagerens ret til at lade
forsikringen udgå gælder ikke, når der alene er
tale om indeksregulering af prisen.

B Når Bornholms Brandforsikring er underrettet
tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.
C Hvis Bornholms Brandforsikring ikke får besked
om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til
erstatning helt eller delvist.
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Fælles vilkår

A Sker der en skade, skal sikrede hurtigst muligt
anmelde det til Bornholms Brandforsikring. Er der
tale om tyveri, røveri eller overfald, forsøg på det
eller hærværk, skal sikrede straks anmelde det til
politiet. Sker skaden i udlandet, skal der desuden
til Bornholms Brandforsikring indsendes en skriftlig bekræftelse fra det stedlige politi. Hvis det på
grund af særlige omstændigheder ikke er muligt at
kontakte det stedlige politi, skal der udarbejdes en
bekræftelse fra anden stedlig repræsentation, som
rejseleder eller hotel.

B Sikrede skal så vidt muligt afværge eller
begrænse skaden. Bornholms Brandforsikring kan
træffe foranstaltninger med samme formål.

10 Hvis skaden også
er dækket af anden
forsikring

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.

Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes
forhold mellem selskaberne, som således betaler
erstatningen i fællesskab.

11 Krig, naturkatastrofer
og atomskade

Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller
indirekte er en følge af:
A krig, krigslignende handlinger, neutralitets
krænkelse, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder eller terrorhandlinger.
Forsikringen dækker dog under sådanne forhold,
når sikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1
måned fra konfliktens udbrud.
Det er en betingelse, at
1. 	der ikke foretages rejse til et land, der befinder
sig i en af de anførte situationer,
2. 	sikrede ikke selv deltager i handlingerne.

B Jordskælv eller andre naturkatastrofer i
Danmark inkl. Færøerne og Grønland

Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede
og Bornholms Brandforsikring om forsikringsforholdet, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til
selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan
sikrede klage til:

Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt
klageskema, og der skal betales et mindre gebyr.
Gebyret betales tilbage, hvis sikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller
hvis klageren selv tilbagekalder klagen.
Klageskema og girokort til brug for gebyr
indbetaling kan rekvireres hos:
1. Bornholms Brandforsikring
2. Ankenævnet for Forsikring.
3. www.ankeforsikring.dk

9 Hvis skaden sker

12 Ankenævn

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf.: 3315 8900
(mellem kl. 10 og 13).
13 Lovgivning
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Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed danner
grundlag for forsikringsaftalen.

C Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse
af det beskadigede må kun finde sted efter aftale
med Bornholms Brandforsikring. Foreløbig udbedring må dog foretages, hvis den er nødvendig
for at afværge alvorligere følger, men eventuelt
udskiftede dele skal opbevares, indtil skadesagen
er afsluttet.

C udløsning af atomenergi eller radioaktive
kræfter, medmindre skaden sker i forbindelse med
kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt,
medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en
betingelse, at anvendelsen er sket forskriftsmæssigt, og at den ikke har stået i forbindelse med
reaktor eller accelleratordrift.

Indboforsikringen

14 Hvilke ting omfatter
forsikringen og hvilke
skader er dækket

A I dækningsskemaet pkt. 18, side 10-13, står
hvilke ting der er omfattet af forsikringen, hvilke
skader, den dækker samt de undtagelser og
begrænsninger, der gælder for forsikringen.
B I de vandrette felter øverst i skemaet er anført
de skadetyper, forsikringen kan dække. Herunder

15 Hvordan erstatter vi
skaderne

Bornholms Brandforsikring kan vælge at erstatte
tabet efter én af følgende erstatningsregler:
A Reparation
Vi betaler, hvad det koster at lade den beskadigede ting reparere ved at sætte tingen i væsentlig
samme stand som før skaden. Ved ’’væsentlig
samme stand’’ forstås, at tingen i sin ydelse, sin
anvendelse og sit udseende i al væsentlighed
har samme nytteværdi* for den sikrede som før
skaden. Hvis reparationsudgiften udgør mere end
50% af nyværdien* på skadetidspunktet, opgøres
erstatningen efter de regler, der gælder ved totalskade.
B Værdiforringelse
I stedet for eller i forbindelse med reparation,
kan der blive tale om værdiforringelse, hvis
tingen efter reparation er blevet mindre værd.
Værdiforringelsen udregnes som forskellen mellem tingenes værdi uden skade og værdien efter
reparation.
C Totalskade
1.	Hvis en ting er beskadiget så meget, at den ikke
kan repareres efter de regler, der er nævnt
under pkt. 15 A Reparation, eller hvis tingen er
stjålet, erstattes skaden ved at betale for eller
levere tilsvarende ting som de beskadigede eller
stjålne. For de ting, hvor der gælder særlige
erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort
efter reglerne i pkt. 15 D.
2.	Hvis skaden opgøres som totalskade, tilhører de
erstattede ting Bornholms Brandforsikring.
3. 	Nyværdi*
	Ting, der er købt som nye inden for de sidste
2 år før skaden erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting. For de ting,
hvor der gælder særlige erstatningsregler,
vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i
pkt. 15 D. I stedet for at betale kan Bornholms
Brandforsikring vælge at give nye ting svarende
til det beskadigede eller stjålne. Kan tilsvarende
identiske ting ikke skaffes, kan Bornholms
Brandforsikring erstatte med et beløb der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste
tilsvarende nye ting i samme standard som det
beskadigede eller stjålne.

er nævnt de undtagelser og begrænsninger, der
gælder for de enkelte typer skader.
Til venstre, og nedad i skemaet, står hvad der
er omfattet af forsikringen, og hvad der ikke er
omfattet.

4. Dagsværdi eller nytteværdi*
a.	Ting, der er mere end 2 år gamle, købt som
brugte eller i forvejen er beskadigede, erstattes
med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye
ting med rimeligt fradrag for værdiforringelse*
som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed
eller andre omstændigheder. For ting, hvor
nytteværdien* ikke er væsentligt nedsat før
skaden, kan der kun gøres fradrag for nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder,
men ikke for alder og brug.
	For de ting, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter
reglerne i pkt. 15 D.
	I stedet for at betale kan Bornholms Brandforsikring vælge at give ting svarende til det
beskadigede eller stjålne. Kan tilsvarende
identiske ting ikke skaffes, kan Bornholms
Brandforsikring erstatte med et beløb der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste
tilsvarende nye ting i samme standard som det
beskadigede eller stjålne.
b.	Følgende ting, der er mere end 2 år gamle eller
købt som brugte, kan Bornholms Brandforsikring erstatte med brugte identiske ting:
	- guld- og sølvvarer
- smykker, som er købt som brugte
- porcelæn, incl. platter
- lamper
- glasvarer
5. Genlevering
	Ønsker den sikrede ikke at få de ting gen
leveret, som Bornholms Brandforsikring har
tilbudt, afsluttes skadesagen med en kontant
udbetaling svarende til den pris, Bornholms
Brandforsikring skal betale for tilsvarende ting
hos den eller de leverandør(er), Bornholms
Brandforsikring har anvist. Dette gælder ved
genlevering af nye ting og ved genlevering af
brugte identiske ting, som nævnt i pkt. 15 C, 4
b.
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D Særlige erstatningsregler ved totalskade
For følgende ting er der fastsat særlige
afskrivningsregler, hvis disse var ubeskadigede før
skaden:
1. 	Lydudstyr, herunder radio-, tv-apparater,
videoudstyr, digital kamera, stereoanlæg,
højttaleranlæg, videokameraer samt tilbehør
til disse, elektriske apparater, husholdningsapparater, herunder hårde hvidevarer og
elektrisk hobbyværktøj erstattes efter denne
tabel:
Alder	% af nyværdien på
genanskaffelsestidspunktet
0-2 år		
100%
2-3 år		
85%
3-4 år		
75%
4-5 år		
65%
5-6 år		
50%
6-7 år		
40%
7-8 år		
30%
8 år og derover 20%
2. Private computere med tilbehør, spillekonsoller, set-topbokse, telefax- og fotokopimaskiner samt mobiltelefoner med tilbehør erstattes efter denne tabel:
Alder	% af nyværdien på
genanskaffelsestidspunktet
0-1 år		
100%
1-2 år		
90%
2-3 år		
70%
3-4 år		
50%
4-5 år		
30%
5 år og derover 10%
3. Briller erstattes efter denne tabel:
Alder	% af nyværdien på
genanskaffelsestidspunktet
0-2 år		
100%
2-3 år		
90%
3-4 år		
80%
4-5 år		
75%
5-6 år		
70%
6-7 år		
65%
7-8 år		
60%
8-9 år		
50%
9-10 år		
40%
10-11 år			
30%
11 år og derover		
20%
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4. Cykler erstattes efter denne tabel:
a. Alder			 % af nyværdien på
genanskaffelsestidspunktet
0-1 år
100%
1-2 år		
90%
2-3år		
81%
3-4 år		
73%
4-5 år		
66%
5-6 år		
59%
6-7 år		
53%
7-8 år		
48%
8-9 år		
43%
9-10 år		
39%
10-11 år		
35%
11-12 år		
31%
12-13 år		
28%
13-14 år		
25%
14-15 år		
22%
15-16 år		
19%
16-17 år		
16%
17-18 år		
13%
18 år og derover 10%
b. Det er en forudsætning for dækningen, at
sikrede giver os cyklens stelnummer.
c. Ved simpelt tyveri (se dækningsskema pkt. 18)
er det desuden en betingelse for dækningen, at
cyklen var låst med en lås, der er godkendt af
Dansk Varefakta Nævn og at låsebeviset sendes
til Bornholms Brandforsikring med oplysning om,
hvilken dato låsen er købt.

16 Udgifter til redning,
oprydning og flytning

17. Underforsikring

5. 	Private optagelser og edb-programmer m.v.
	Hvis der sker skade på private film-, bånd
optagelser, edb-programmer eller elektroniske
lagringsmedier fx disketter, kassetter og cd’er,
betales der højst, hvad det koster at købe uindspillede bånd, disketter og cd’er, nye råfilm eller
til aftryk af eventuelt bevarede negativer. Der
ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske tegninger.
6. Egne fremstillede ting
	Hvis der sker skade på ting, de sikrede selv
har fremstillet fx malerier m.v., betales der
højst, hvad det koster at købe det tilsvarende
råmateriale.

E Dokumentation
For at få erstatning, må de sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at de har haft de
beskadigede eller stjålne ting. Det skal også kunne
dokumenteres, hvornår tingene er købt, samt til
hvilken pris.
Det kan ske ved at der indsendes kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fotos m.v.
Hvis de sikrede ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre deres krav, kan Bornholms Brandforsikring afvise kravet eller fastsætte erstatningen
efter et skøn.

A Forsikringen dækker også, hvis der sker skade
på de forsikrede ting i forbindelse med forsvarlige
redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der
tilhører andre.

2. udgifter til ud- og indflytning, ophold samt til
opmagasinering, hvis de sikrede er nødt til at fra
flytte helårsboligen, mens skaden repareres, dog
højst i indtil 1 år. Evt. besparelser eller erstatning
fra anden side fratrækkes i erstatningen.

B I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales ud over forsikringssummen for
indboet tillige rimelige og nødvendige
1. udgifter til redning, bevaring og oprydning efter
skaden.

C Hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejligheds
indehaver som følge af en skade, der ville være
dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude
af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne
ikke kan forlanges afholdt af ejeren, betales udgiften som nævnt under pkt. B.

A Forsikringssummen, incl. eventuel senere
indeksregulering, skal altid være tilstrækkelig til at
dække værdien af det forsikrede. Hvis værdien af
de forsikrede ting overstiger forsikringssummen,
er der tale om underforsikring. De steder i dækningsskemaet, hvor der står anført en procentsats,
vil skaden blive erstattet fuldt ud inden for den
angivne procentsats, selv om der er tale om underforsikring.
Erstatningen for skader på de forsikrede ting kan
ikke overstige de aftalte forsikringssummer med
senere indeksregulering.

B Hvis værdien af det forsikrede overstiger den
gældende forsikringssum på skadetidspunktet,
medfører det, selv ved en partiel skade, at erstatningen nedsættes, fx:
Forsikringssum x skade
Indboets reelle værdi = erstatningen
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18 Dækningsskema
Forsikringen dækker direkte
skade som følge af:

Forsikringen dækker ikke:

A

1. Brand*

2. El-skade

Forsikringen dækker ikke:
1. Skade ved svidning eller smeltning fx gløder fra tobaksrygning eller pejs

Forsikringen dækker ikke:
1. skade, som dækkes af garanti eller serviceordning
2. skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert
udført reparation eller skade, der sker
under reparation
3. skade, der skyldes, at apparatet er blevet
overbelastet eller anvendt i strid med
dets bestemmelse eller konstruktion

samt lynnedslag direkte i bygningen, eksplosion*, smeltning af brand-imprægnerede
ting, pludselig opstået tilsodning fra forskriftmæssigt indrettet anlæg til rum
opvarmning, nedstyrtning af eller fra luft
fartøj, brandslukningsskade og bortkomst
under brand

Forsikringen omfatter ikke:
Ting, der fast hører til fritidshus, båd, campingvogn eller motorkø2. Skade på ting, der med vilje udsættes for
retøj, der er indrettet til beboelse.
ild eller varme
Motorkøretøjer, campingvogne, både og luftfartøjer samt dele og
tilbehør til disse – Dog dækkes dele og tilbehør til et motorkøretøj
med indtil 14.385 kr. (2009), hvis de sikrede ikke har det motorkøretøj, som dele og tilbehøret hører til.
Ting, der anvendes erhvervsmæssigt eller har et erhvervsmæssigt
tilsnit

Forsikringen omfatter:

Forsikringen omfatter de ting, der er nævnt i pkt. B-K, hvis de sikrede ejer dem eller
har risikoen for dem ved lån eller leje, fx hjælpemidler stillet til rådighed fra det
offentlige.

B
C

Almindeligt privat indbo, dvs. alt hvad der hører til en privat
boligs normale udstyr samt haveredskaber og arbejdsmaskiner
med en motorydelse på maks. 20 hk
med tilbehør, herunder
bånd-, plade- og cd-afspillere plader og compact
C1 Lydanlæg/stereoanlæg
discs (cd’er), højttaleranlæg,video-, og tv-apparater

Særligt indbo.
NB! I alt 30 %
af forsikringssummen hvis
ikke andet
fremgår af
policen

D
E

med tilbehør – herunder bånd og dvd’ere • set-top
bokse, spillekonsoller med tilbehør, foto- og filmudstyr • kikkerter • musikinstrumenter • pelse og
pelsværk • private computere med tilbehør • ure •
vin og spiritus • våben

samt ting af guld, sølv, platin, perler og
C2 Smykker
ædelstene

Antikviteter, malerier, kunstværker,
ægte tæpper

Penge og pengerepræsentativer*, i alt højst 2% af forsikringssummen

Mønt- og frimærkesamlinger, i alt højst 5%
af forsikringssummen

G
H
I
J
K
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Cykler. Alene dækning, hvis stelnummer kan oplyses.
Dækning indtil 63.855 kr. (2009) pr. cykel pr. skade

Småbåde (ikke windsurfere og sejlbrætter) indtil 5,5 meter længde samt kanoer og kajakker uanset længde, inklusiv tilbehør, dog
påhængsmotorer højst 5 hk
Dækning indtil 19.668 kr. (2009) pr. skade
Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som de sikrede ejer og som
lønmodtagere bruger i deres erhverv – i alt højst 5% af forsikringssummen
Husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt
– i alt højst 2% af forsikringssummen

Bygningsdele, der er anbragt på blivende plads, og som de
sikrede – som lejere har vedligeholdelsespligten for, men kun hvis
ejers bygningsforsikring ikke dækker

Brand, svidning, smeltning eller forkulning af
vasketøj i vaskemaskiner eller tørretumblere, er
dækket, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk
svigt. Vask eller tørring ved for høje temperaturer
dækkes ikke

Skader på maskiner og apparater som
følge af kortslutning, induktion, over-spænding eller lignende i disse

3. Indbrudstyveri

Tyveri fra forsvarligt låst* bygning , lokale eller kundeboks i pengeinstitut
Det er en betingelse, at døre og andre indgangsåbninger er aflåste og at vinduer er tilhaspede samt at der
kan påvises voldeligt opbrud* i form af bygningsbeskadigelse af døre vinduer o.l.

5. Røveri, og overfald
m.v.

4. Simpelt tyveri

1. Tyveri uden for bygning eller fra bygning/lokale, der ikke var forsvarligt låst
2. Tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, privat båd, luftfartøj samt
beboet campingvogn og telt
3. Ved ethvert tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, campingvogn
samt privat båd gælder en selvrisiko på 2.365 kr. (2009).

1. Røveri, hvor tyven bruger vold eller
truer med straks at bruge vold
2. Tyveri og andre skader på ting som
følge af overfald på sikrede personer
3. Tyveri af ting i sikredes umiddelbare
nærhed, hvis tyveriet er bemærket af
sikrede eller af andre i det øjeblik, hvor
tyven tog tingen, og der øjeblikkeligt
råbes om hjælp, eller tyveriet kan bevidnes af andre

Forsikringen dækker ikke:
1. fra bolig, der har været ubeboet* i mere end 6 måneder
2. fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen
hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem
vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller
døre, der ikke har været lukkede og låste.
3. fra hotelværelse/hotellejlighed, feriebolig, kahyt, togkupé eller kundeboks i pengeinstitut, hvis der ikke kan
konstateres voldeligt opbrud*.
4. fra bil, turistbus, campingvogn, telt, båd eller luftfartøj,
se dog kolonne 4. Simpelt tyveri

Forsikringen dækker ikke:
1. Glemte, tabte eller forlagte ting
2. Tyveri begået af de sikrede, deres medhjælp eller logerende
3. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet*, udlånt eller udlejet
4. Under opmagasinering
5. Tyveri fra uaflåste telte, der er forladte
6. Tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, campingvogn, privat båd eller luftfartøj,
medmindre der kan konstateres voldeligt opbrud* af udvendig lås, dør eller vindue.

1. Højst 5% af forsikringssummen ved indbrud i loft
og kælderrum i etagebyggeri
2. Højst 10% af forsikringssummen ved indbrud i
udhuse, garager, stalde, udlænger og lign. bygninger.

Højst 2% af forsikringssummen
1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri
2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger
3. uden for bygning eller lokale
4. for udvendig bagage på biler

Ikke
1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri
2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger

1. Højst 10% af forsikringssummen
2. Højst 2% af forsikringssummen ved tyveri:
a. uden for bygning eller lokale
b. fra bil, turistbus, beboelsesvogn, privat båd, luftfartøj, telt og beboet
campingvogn, men kun hvis det stjålne ikke var synligt udefra
3. Ikke
a. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri
b. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger

Ikke
1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri
2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger
3. hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder
Ikke
1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri
2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger

Højst 10% af forsikringssummen

1. Højst 10% af forsikringssummen
2. Dog højst 2% af forsikringssummen ved tyveri:
a. fra bil, turistbus, beboelsesvogn, privat båd, luftfartøj, telt og beboet
campingvogn, men kun hvis det stjålne ikke var synligt udefra.
3. Ikke
a. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri - b. fra udhuse og garager
c. uden for bygning eller lokale - d. stalde, udlænger o.l. bygninger

Ikke
1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri
2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger
3. hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder
Ikke
1. fra loft- og kælderrum i etagebyggeri
2. fra udhuse, garager, stalde, udlænger o.l. bygninger
3. hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måne-

der

Kun dækning hvis cyklen var låst med godkendt lås*

Årer, sejl, mast, påhængsmotor og andet udstyr dækkes ikke

Ikke indbrud i arbejdsskure og containere

= dækket

Kun tyveri fra de sikredes helårsbolig

= ikke dækket

fortsættes på næste side
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6. Hærværk.

Skade, forvoldt med vilje

Forsikringen dækker direkte
skade som følge af:

Forsikringen dækker ikke:

A

Forsikringen dækker ikke:
Hvis skaden er forvoldt af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der
Forsikringen omfatter ikke:
Ting, der fast hører til fritidshus, båd, campingvogn eller motorkø- med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt
befinder sig på de sikredes private områretøj, der er indrettet til beboelse.
Motorkøretøjer, campingvogne, både og luftfartøjer samt dele og de
tilbehør til disse – Dog dækkes dele og tilbehør til et motorkøretøj
med indtil 14.385 kr. (2009), hvis de sikrede ikke har det motorkøretøj, som dele og tilbehøret hører til.
Ting, der anvendes erhvervsmæssigt eller har et erhvervsmæssigt
tilsnit

Forsikringen omfatter:

Forsikringen omfatter de ting, der er nævnt i pkt. B-K, hvis de sikrede ejer dem eller
har risikoen for dem ved lån eller leje, fx hjælpemidler stillet til rådighed fra det
offentlige.

B
C

Almindeligt privat indbo, dvs. alt hvad der hører til en privat
boligs normale udstyr samt haveredskaber og arbejdsmaskiner
med en motorydelse på maks. 20 hk
Lydanlæg/stereoanlæg med tilbehør, herunder

plade- og cd-afspillere plader og compact
C1 bånd-,
discs (cd’er), højttaleranlæg,video-, og tv-apparater

Særligt indbo.
NB! I alt 30 %
af forsikringssummen hvis
ikke andet
fremgår af
policen

D
E

med tilbehør – herunder bånd og dvd’ere • set-top
bokse, spillekonsoller med tilbehør, foto- og filmudstyr • kikkerter • musikinstrumenter • pelse og
pelsværk • private computere med tilbehør • ure •
vin og spiritus • våben

Højst 5% af forsikringssummen
1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri
2. I udhuse og garager
3. Uden for bygning eller lokale
Ikke:
1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri
2. I udhuse og garager
3. Uden for bygning eller lokale

samt ting af guld, sølv, platin, perler og
C2 Smykker
ædelstene

Antikviteter, malerier, kunstværker,
ægte tæpper

Ikke:
1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri
2. I udhuse og garager
3. Uden for bygning eller lokale

Penge og pengerepræsentativer*, i alt højst 2% af forsikringssummen

Mønt- og frimærkesamlinger, i alt højst 5%
af forsikringssummen

G
H
I
J
K
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Cykler. Alene dækning, hvis stelnummer kan oplyses.
Dækning indtil 63.855 kr. (2009) pr. cykel pr. skade

Kun i og uden for de sikredes helårs- og
fritidsbolig

Småbåde (ikke windsurfere og sejlbrætter) indtil 5,5 meter længde samt kanoer og kajakker uanset længde, inklusiv tilbehør, dog
påhængsmotorer højst 5 hk
Dækning indtil 19.668 kr. (2009) pr. skade

Kun hærværk på både med tilbehør, der befinder
sig i bygning

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som de sikrede ejer og som
lønmodtagere bruger i deres erhverv – i alt højst 5 % af forsikringssummen

Kun i forbindelse med tyveri fra låst bygning eller
lokale, men ikke fra arbejdsskur og container

Husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt
– i alt højst 2% af forsikringssummen

Bygningsdele, der er anbragt på blivende plads, og som de
sikrede – som lejere har vedligeholdelsespligten for, men kun hvis
ejers bygningsforsikring ikke dækker

7. Færdselsuheld

Skade på forsikrede ting som følge af
færdselsuheld, hvor et trafikmiddel* er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning)

Forsikringen dækker Ikke
Flyttegods eller ting, der transporteres mod
betaling
Skader på selve trafikmidlet

8. Udstrømning af væsker

9. Storm* og oversvømmelse

10. Strømafbrydelse

11. Plusdækning

Forsikringen dækker ikke:
Skade som følge af frostsprængning i bygning eller lokale medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen

Forsikringen dækker ikke:
Skade om følge af oversvømmelse fra hav,
fjord, sø eller vandløb.

Forsikringen dækker ikke:
Skade, der skyldes at en af de
sikrede eller andre har afbrudt
strømmen

Forsikringen dækker ikke:
Skade, der alene består i ridser, skrammer,
tilsmudsning og spild af fødevarer, selv om
skaden er opstået pludseligt.

Udstrømning af vand, damp, olie, eller
andre væsker, der sker pludseligt fra
installationer, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller
derover (ikke udsivning eller dryp)
Tagrender og nedløbsrør betragtes ikke
som installationer eller beholdere

Skade som følge af opstigning af grundeller kloakvand, medmindre den skyldes et
voldsomt sky-* eller tøbrud*

Stormskade samt oversvømmelse som følge af
voldsomt sky-* eller tøbrud*, når vandet ikke
kan få normalt afløb.
Skade som følge af smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af
en stormskade eller anden pludselig skade
på bygningen eller afdækningsmateriale på
denne, hvis afdækningsmaterialet har være
korrekt anbragt og fastgjort

Genstande uden for bygning

Skade som følge af tilfældig strømafbrydelse samt efter
følgende skade som følge af
optøede fødevarer

Det fremgår af policen, hvis denne dækning
er tegnet. Ved enhver skade gælder en
selvrisiko. Beløbet fremgår af policen.
Anden pludselig skade, der ikke ellers er
nævnt som dækket eller ikke dækket i dæk
ningsskemaet. Ved en pludselig skade skal
skadevirkningen være øjeblikkelig og uventet. Den skete skadevirkning skal være sket
på et tidspunkt og ikke over et tidsrum

Skade forvoldt af husdyr
Ting der bortkommer, medmindre der er
tale om forveksling

Skade som følge af bygge- og reparations
arbejder

Højst 2% af forsikringssummen

= dækket

= ikke dækket
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Bagageforsikringen

19 Forsikringssum

Bagageforsikringen* dækker med indtil 10% af
forsikringssummen for indboet under private ferie-

20 Hvilke ting er omfattet

Det er de samme ting, som er omfattet af indboforsikringen, når de medbringes eller sendes som
bagage.

21 Hvilke skader er
dækket

A Det er de skader, som er nævnt i dæknings
skemaet pkt. 18, kolonne 1-10.
Kolonne 11. Plusdækning gælder kun, hvis denne
dækning er tegnet.
B Bagage, bortset fra penge, pengerepræsentativer, smykker, ting af guld, sølv, platin, perler og
ædelstene samt mønt- og frimærkesamlinger:
1. der sendes med fly, bane eller fragtmand, er
desuden dækket ved bortkomst eller beska
digelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i
Danmark eller i udlandet.

22 Forsikringen dækker
ikke

A De undtagelser og begrænsninger, der gælder
for indboforsikringen (se dækningsskemaet), gælder også for bagageforsikringen*.
B Endvidere dækker bagageforsikringen* ikke
1. skade, der skyldes mangelfuld indpakning.
2. skade, der sker ved, at væsker, som er med i
bagagen (fx medicin, sololie eller spiritus), flyder
ud.

23 Hvordan fastsætter
vi erstatningen for
bagagen
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A Skaderne opgøres efter samme regler, som
gælder for indboforsikringen.

rejser* til/fra og i udlandet, Færøerne og i Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedato.

2. der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under
selve transportforløbet ved rejse til/fra og i
udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en
betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen,
og denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder.
C Ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt
tyveri i dækningsskemaet. Dog dækkes ikke penge,
pengerepræsentativer, samt smykker, ting af guld,
sølv, platin, perler og ædelstene samt mønt- og frimærkesamlinger.

3. ridser, skrammer o.l. på kufferter, tasker m.v.,
som man kan forudse, når disse ting bruges.
4. udgifter og tab, der skyldes, at bagagen bliver
forsinket under transporten.

Ansvarsforsikringen

24 Hvornår er man
ansvarlig

A Efter gældende ret er man juridisk ansvarlig, når
man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete
skade. Med andre ord, er man ansvarlig, når man
kan ’’gøre for det’’.
Er man uden skyld i skaden, er der tale om et
hændeligt uheld, og det er man ikke erstatnings
ansvarlig for. Derfor må skadelidte i en sådan
situation selv bære tabet.

B Sker der en skade, skal det altid overlades til
Bornholms Brandforsikring at tage stilling til, om
en af de sikrede har pådraget sig et erstatningsansvar. Anerkender sikrede selv erstatningspligten
eller kravet, risikerer sikrede selv at måtte betale
erstatningen og evt. omkostninger, idet sådanne
tilsagn ikke er bindende for Bornholms Brandforsikring.

25 Forsikringssum

A Personskader erstattes med indtil 10 millioner
kr. pr. skade. Beløbet indeksreguleres ikke.

ring, selv om forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er dækket af forsikringen.

B Skader på ting og dyr erstattes med indtil 2 millioner kr. pr. skade. Beløbet indeksreguleres ikke.
C Forsikringen betaler også omkostninger ved
erstatningsspørgsmålets afgørelse, hvis de er
afholdt efter aftale med Bornholms Brandforsik26 Hvilket ansvar er dækket

A Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, ting og dyr de sikrede som privatpersoner,
herunder som hus- og grundejer efter gældende
ret er blevet erstatningsansvarlige for, mens forsikringen er i kraft.
B Selv om de sikrede ikke er juridisk ansvarlig for
skaden dækker forsikringen alligevel.
1. Personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis
det manglende juridiske ansvar alene skyldes
barnets alder eller manglende udvikling og
andre ikke er medansvarlige for skaden fx forældre, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn
med barnet. Efter samme regler dækkes også
tingskade, dog gælder der en selvrisiko på 788
kr. (2009) ved enhver skade. Dette beløb må
skadelidte i en sådan situation selv bære, da
sikrede efter en juridisk bedømmelse ikke har
ansvar for skaden.

27 Særlige regler

A Anlægs- og byggearbejde
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting
forvoldt under anlægs- og byggearbejde ved
- udgravning
- grundforstærkning
- pilotering
- nedbrydning
- grundvandssænkning
- brug af sprængstoffer
Dog dækkes personskader.
B Både og jetski
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
med både og jetski

D Forsikringen betaler også de omkostninger, der
kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver
erstatning af en af de sikrede.

2. Gæstebudsskade er skade på ting, der sker
under almindeligt privat samvær, og hvor den
sikrede ikke kan pålægges ansvar for skaden.
For gæstebudsskade gælder der en selvrisiko på
788 kr. (2009) ved enhver skade. Dette beløb
må skadelidte i en sådan situation selv bære, da
sikrede efter en juridisk bedømmelse ikke har
ansvar for skaden.
C I henhold til Erstatningsansvarsloven §19,
skal en skade, der er dækket af en forsikring
fx skadelidtes indbo-, hus- eller bilforsikring
behandles hos det selskab, hvor skadelidte har
tegnet denne forsikring, selvom skadevolderen
er juridisk ansvarlig for skaden. Er der tegnet en
forsikring der dækker skaden, skal det selskab,
som har risikoen for det beskadigede, behandle
skaden. Herefter ordnes sagen indbyrdes mellem
selskaberne.

Dog dækkes:
1. Tingskade forvoldt ved sejlads med
- kanoer
- kajakker
- småbåde indtil 5,5 m’s længde, hvis bådens
motorkraft ikke overstiger 5 hk
- windsurfere og sejlbrætter
2. Personskade forvoldt ved sejlads med
- både uden motor
- både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk
- windsurfere og sejlbrætter
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Ansvarsforsikringen

C Forsætlig skade
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
med forsæt.
Dog dækkes, hvis skaden er forvoldt af
- personer under 14 år
- personer som på grund af sin sindstilstand
manglede evnen til at handle fornuftigt. Den sikrede skal kunne dokumentere dette i form af en
speciallægeerklæring.
D Forurening
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
ved forurening af eller igennem luft, vand eller jord.
Dog dækkes, hvis skaden er opstået ved et enkelt
stående uheld* og de sikrede har overholdt de
offentlige forskrifter.
E Legetøj. Hobby – og sportsudstyr med motor
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
ved benyttelse af legetøj, hobby– og sportsudstyr,
hvis motorkraft er på over 5 hk.
Skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet
køretøj* dækkes ikke, uanset motorens størrelse.
Dog dækkes personskade forvoldt ved benyttelse
af gocarts, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk.

28 Hvilket ansvar er ikke
dækket

A Aftale
Ansvar, der udelukkende støttes på ordlyden i en
-kontrakt
-lejeaftale
-eller andet aftalegrundlag
B Egne ting
Ansvar for skade forvoldt på ting eller dyr som de
sikrede ejer.
C Erhverv eller arbejde for andre*
Ansvar for skade i forbindelse med erhverv eller
arbejde for andre* – med eller uden betaling.
D Haveredskaber og arbejdsmaskiner med motor
Ansvar for skade forvoldt ved kørsel med eller ved
anvendelse af haveredskaber og arbejdsmaskiner
med motor, hvis motorens kraft er over 20 hk.
E Hunde
Ansvar for skade forvoldt af hunde.
F Jagt
Ansvar for skade sket under jagt eller i umiddelbar
forbindelse med jagt, når ansvaret er dækket af en
jagtforsikring eller ville være dækket af den sæd-

16

F Lånte og lejede ting
Forsikringen dækker ikke skade forvoldt på lånte
eller lejede ting eller dyr.
Dog dækkes skade på lånte og lejede ting eller dyr,
der er nævnt i dækningsskemaet for indboforsikringen, dog ikke penge og pengerepræsentativer*,
hvis der er tale om pludselig skade, når skaden sker
i de første 30 dage af låne– eller lejeperioden.
For værktøj er dækningen dog begrænset til almindeligt hobbyværktøj og ikke professionelt værktøj og
maskiner, der lånes eller lejes af erhvervsvirksomheder. Der gælder en selvrisiko på 788 kr. (2009).
G Motordrevet køretøj*
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
ved benyttelse af motordrevet køretøj* for hvilke,
der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring.
Skade på selve køretøjet dækkes heller ikke.
Dog dækkes ansvar for skade forvoldt ved brug
af kørestole og el-scootere, som har en maksimal
hastighed på 15 km i timen.
H Skade forvoldt under udøvelse af tjenester for
andre*
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse.
Dog dækkes, hvis skadevolder har pådraget sig et
juridisk erstatningsansvar efter domstolenes praksis.

vanlige lovpligtige jagtforsikring.
G Luftfartøjer
Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af luft
fartøjer, herunder radiostyrede modelfly for hvilke,
der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring.
Skade på selve luftfartøjet dækkes heller ikke.
H Selvforskyldt beruselse og narkotika
Ansvar for skade forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af
narkotika – og dette gælder uanset skadevolders
sindstilstand.
I Varetægt*
Ansvar for skade forvoldt på ting som de sikrede
bruger eller har brugt, opbevarer, transporterer,
bearbejder, behandler, har sat sig i besiddelse af
eller af andre grunde end de anførte har i deres
varetægt* – med eller uden ejerens tilladelse.
J Virksomhed på ejendommen
Ansvar for skade forvoldt ved udøvelse af
erhvervsvirksomhed* på forsikringsstedet, uanset
dennes størrelse.

Retshjælpsforsikringen
(i tilknytning til indboforsikringen)

29 Hvad dækkes

Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til
sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund
til løsning af visse private retstvister*. Sagen skal

kunne indbringes for domstolene, medmindre
sagen kan afgøres ved et klagenævn fx Forbruger
klagenævnet eller andet godkendt klagenævn.

30 Anmeldelse af skade

Får sikrede brug for forsikringen, må sikrede henvende sig til en advokat, der vil påtage sig sagen.

Advokaten skal anmelde sagen til Bornholms
Brandforsikring.

31 Vilkår

De fuldstændige vilkår vedrørende retshjælps
forsikringen fås ved henvendelse til Bornholms
Brandforsikrings retshjælpsafdeling, der i øvrigt
gerne vejleder sikrede.
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Glas- og sanitetsforsikringen
Det fremgår af policen, hvis denne dækning er tegnet.

32 Forsikringen dækker

1. Brud på glas, der er monteret som en bygningsdel i forsikringstagers helårsbolig.

2. Brud på håndvask, glaskeramisk kogeplade,
badekar, bidet, wc-kumme og -cisterne, der er
fastmonteret i forsikringstagers helårsbolig.

33 Forsikringen dækker
ikke

1. Ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke
kan betegnes som brud, medmindre skaden har
gjort installationen ubrugelig.
2. Skade i forbindelse med reparation eller ombygning af forsikringstagers bolig.

3. Skade, der dækkes af en husforsikring.
4. Skade på glas eller sanitet i erhvervslokaler,
drivhuse og mistbænke.
5. Punkteringer og andre utætheder i termoruder.

34 Hvordan erstatter vi
skaderne

Ved
1. I sætning af glas svarende til det ødelagte.

2. Montering af håndvask, glaskeramisk kogeplade,
badekar, bidet, wc-kumme og -cisterne svarende
til det ødelagte.
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Elektronikforsikring
Det fremgår af policen, hvis denne dækning er tegnet.

1 Alle elektriske apparater og hårde hvidevarer,
som er nævnt i dækningsskemaets pkt. B og C.
Genstandene skal tilhøre den forsikrede husstand,
som er nævnt i indboforsikringens pkt. 1
”Hvem er sikret”.

2 Elektriske apparater og hårde hvidevarer,
som permanent befinder sig i et fritidshus i
Danmark, er også omfattet, hvis huset er ejet
af en i husstanden, og fritidshuset med indbo er
forsikret i Bornholms Brandforsikring A/S.

36 Hvilke genstande er
ikke omfattet?

1 Motoriserede haveredskaber, el-scootere eller
elektriske apparater, der kun er til udendørs
brug.
2 Løse dele til apparaterne, som ikke er en fast
del af apparatet, herunder kabler, tasker, batterier,
pærer, hukommelseskort og blækpatroner.

3 Brugte apparater, der var beskadigede på
anskaffelsestidspunktet.
4 Apparater, der er lånt eller lejet.
5 Apparater til erhvervsmæssig brug.
6 Apparater, som ikke er lovlige at bruge i
Danmark.

37. Dækningsperiode

Elektriske apparater og hårde hvidevarer er
dækket i de første 4 år fra købsdatoen.
Hvis et apparat er købt brugt, er det dækket fra
anskaffelsesdatoen, og indtil 4 år fra apparatet
blev købt første gang hos en forhandler.

38 Hvilke skader dækker
forsikringen?

1 Funktionsfejl
Funktionsfejl i apparatet, hvis mekaniske eller
elektriske svigt gør, at du ikke kan bruge apparatet
til dets oprindelige formål.

35 Hvilke genstande er
omfattet?

3 Pixelfejl
Pixelfejl på enhver type af fladskærme, hvis det
ligger uden for producentens eller importørens
retningslinier for acceptable pixelfejl.

2 Pludselige skader
Pludselige skader, dvs. skader, der sker uventet
og pludseligt på et tidspunkt og ikke over et
tidsrum.
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Elektronikforsikringen
.

39 Forsikringen dækker
		 ikke

1 Kosmetiske skader herunder ridser, skrammer,
tilsmudsning og farveforskelle.

5 Tab af software eller data herunder digitale
billeder og musikfiler.

2 Skader på enhver type af fladskærme, hvis et
billede brænder sig fast på skærmen.

6 Skader som følge af virusangreb eller fejl i
programmer eller data.

3 Skader, som er dækket af service- eller garantiordninger, eller som er dækket af købelovens
reklamationsbestemmelser.

7 Udgifter til justeringer eller fejlfinding, hvor
der ikke er fejl på apparatet.

4 Skader, som skyldes overbelastning,
fejlanvendelse,fejlmontering, fejlbetjening, forkert
reparation eller skader sket under reparation.
40 Hvis skaden sker

1 En skade skal anmeldes hurtigt
Sker der en skade, skal den hurtigst muligt
anmeldes til Bornholms Brandforsikring.
2 Udbedring af skade
Du må ikke igangsætte nogen form for reparation
eller udbedring uden vores accept. Vi dækker kun
reparationer, som er aftalt med og godkendt af os.

41 Hvordan erstatter vi
skaderne?

1 Reparation
Bornholms Brandforsikring dækker skaden ved
at reparere genstanden, hvis den kan sættes i
væsentlig samme stand som før skaden.
2 Totalskade
Hvis det ikke kan betale sig at reparere
genstanden,dækker vi til nyværdi på en af disse
måder:

42 Selvrisiko
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Vi fratrækker en selvrisiko på 500 kr. pr. forsikringsbegivenhed. Beløbet gælder i 2009.

8 Skader forvoldt af husstandens kæledyr.
9 Skader, som er dækket af Familieforsikringen.
El-skader er dog dækket.
3 Dokumentation
Du skal kunne dokumentere genstandens alder
ved at forevise en kvittering eller andet bevis
for købet. Dette gælder også for brugte apparater.

2.1 Genlevering
Du får en tilsvarende ny genstand, dvs. en
genstand som i al væsentlighed svarer til den
beskadigede genstand.
Ønsker du ikke den genstand, vi tilbyder, får du i
stedet for en kontanterstatning.
2.2 Kontanterstatning
Vi betaler en kontanterstatning, der svarer til
den pris, vi skal betale for en tilsvarende genstand
hos den leverandør, som vi har anvist.

Ordforklaring

Arbejde for andre
Ved ’’arbejde for andre’’ forstås også vennetjenester fx
flyttearbejder, servering, pasning af andres hus og have
eller børn, rengøring samt arbejde i foreninger og klubber.
Bagageforsikring
Dækningen træder i kraft ved udlandsrejsens
påbegyndelse (ved afrejse fra den private bopæl/
opholdssted) og ophører ved tilbagekomst til den private
bopæl/opholdssted. Ved opholdssted forstås det sted
uden for den sikredes bopæl, hvor sikrede har sin sidste
overnatning i Danmark inden afrejsen til udlandet.
Brand
Ved “brand” forstås ildsvåde, der indebærer en løssluppen flammedannende ild, som har evnen til at brede sig
ved egen kraft, og som har et større omfang. Svide og
glødeskader og skader forårsaget af stikflammer, hvor
tingene ikke selvstændigt bryder i brand, er således ikke
dækket.
Erhvervsvirksomhed
Ved erhvervsvirksomhed forstås også mindre virksomheder fx damefrisør, zoneterapeut og fysioterapeut.
Eksplosion
En pludselig og hurtigt forløbende kemisk proces, hvor
der udvikles stærk varme og sker en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.
Enkeltstående uheld
Ved ’’enkeltstående uheld’’ forstås, at skaden sker øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal være sket på
et tidspunkt og ikke over et tidsrum.
Forsvarligt låst
Ved forsvarligt låst forstås som minimum, at døre og
andre indgangsåbninger er låst, og at vinduer og lignende er lukkede og tilhaspede, når boligen er forladt.
Godkendt lås
Det er alle DVN (Dansk Varefakta Nævn) godkendte låse.
Det fremgår af låsebeviset, om låsen er DVN-godkendt.
Motordrevet køretøj
Ved et ”motordrevet køretøj” forstås et køretøj, der er
forsynet med en motor som drivkraft fx bil, motorcykel,
traktor, knallert, motorredskab og kørestole, der er
konstrueret til en hastighed på over 15 km i timen.
Nyværdi
Ved ”nyværdi” forstås købsprisen på skadetidspunktet af en ny genstand magen til den beskadigede eller
stjålne.
Nytteværdi
Ved nytteværdien forstås, hvilken nytte den sikrede kunne have haft af tingen, hvis skaden ikke var sket, samt
hvor længe den sikrede kunne have haft nytte af tingen.
Er der tale om ting, der normalt ikke udskiftes og ikke
har en vis levetid, gøres der ikke fradrag for alder og
brug (fx antikviteter og ægte tæpper). For ting der
udskiftes med jævne mellemrum, kan der gøres fradrag
for alder og brug i forholdet mellem den tid tingen har
været brugt og den tid tingen kunne være brugt, hvis
skaden ikke var sket.
Pengerepræsentativer
Ved ”pengerepræsentativer” forstås bl.a. præmieobligationer, møntkort, ubrugte frimærker, u-crossede og kvitterede checks, stempelmærker, bus-klippekort, billetter,
der kan indløses mod kontanter, quick-lodder samt lotto
og tipskuponer, der indeholder gevinster.

Privat ferierejse
Ferierejser der udelukkende foretages i privat øjemed.
Rejser ,der helt eller delvist er foretaget som et led i
sikredes erhvervsudøvelse, kan således ikke henføres
under begrebet ”privat ferierejse”.
Retstvister
Ved tvister forstås konflikter, der indeholder et rimeligt
grundlag for et civilretligt søgsmål.
Skybrud
Usædvanligt store vandmængder, der falder med
en intensitet på over 15 mm på 30 minutter eller,
når vandmængden er så stor, at den ikke kan få
normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb.
Storm
Storm foreligger ved vindstyrke 8 svarende til en vindhastighed på 17,2 m/sek.
Trafikmiddel
Motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (fx
biler, knallerter, motorcykler og traktorer), tohjulede
cykler med hjuldiameter over 12 tommer, to- og tre
hjulede cykler med stelnummer, hestevogne, øvrige
offentlige trafikmidler, invalidekøretøjer.
Tøbrud
Store mængder smeltevand, der er fremkommet som
følge af temperaturstigning på adskillig grader over frysepunktet ved brat omslag i vejret. Smeltevandsmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i
øvrigt utilstoppede afløb.
Tjenester for andre
Ved ’’udøvelse af tjenester for andre’’ forstås, at man
gør andre personer en mindre tjeneste fx sætter skab
op, havearbejde, hjælper med at bære ting etc. I disse
situationer vil domstolene ikke statuere erstatningsansvar, da arbejdet udføres på skadelidtes risiko, hvis der
under denne tjeneste sker skade på ting, der tilhører den
man hjælper. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ. Der vil kun være
erstatningsansvar, hvis skadevolderen i disse situationer
har båret sig særlig ubetænksomt ad, og dermed være
dækning over ansvarsforsikringen.
Ubeboet
Ved “ubeboet” forstås, at der ikke bor nogen i huset.
Week-end ophold, enkelte overnatninger eller tilsyn
betyder også, at huset er ubeboet.
Varetægt
Ved ’’ varetægt’’ forstås ting sikrede udøver en selv
stændig råden over, med eller uden ejerens tilladelse.
Dette gælder, selv om der er tale om en kortvarig råden
over tingen.
Voldeligt opbrud
Det kan konstateres, at tyven har ødelagt låse, døre
eller vinduer for at skaffe sig adgang.
Værdiforringelse
Ved ”værdiforringelse” forstås, at der kan gøres fradrag
på grund af
1. alder (fx for tøj og tæpper, der har en vis levetid)
2. brug (fx for ting, der kræver vedligeholdelse og som
normalt udskiftes p.g.a. slid)
3. nedsat anvendelighed (fx for mode og teknik) samt
4. andre omstændigheder (fx hvis tingen i forvejen er
beskadiget).
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