
Forsikringen dækker
•  Skader på det forsikrede løsøre forvoldt af rotter, mus 

og møl. 
•  Forsikringstagerens udgifter i forbindelse med destruk-

tion, fjernelse, rengøring og/eller lukning af forsikrings-
tagerens virksomhed, herunder rengøring af lokaler, 
værelser og rum i forsikringstagerens egen virksomhed 
– alt efter påbud fra myndighederne efter lovgivning og 
bekendtgørelser om skadedyrsbekæmpelse. 

•  Driftstab som følge af de ovennævnte punkter med en 
dækningsperiode på op til tre måneder.

Følgende betingelser skal være opfyldt,  
for at forsikringen dækker 
•  Forsikringstageren har eller tegner løsøreforsikring 

med driftstabsforsikring. Det betyder, at der kan aftales 
Skadedyrsforsikring, hvis løsøreforsikringen aftales til 
senere ikrafttræden i Bornholms Brand. 

•  Inden aftalen om skadedyrsforsikring skal forsikrings-
tager have oprettet et abonnement hos et autoriseret 
skadedyrsbekæmpelsesfirma.

 Abonnementet skal indeholde en forebyggende sikring 
mod det pågældende skadedyr. 

 Abonnementet skal indeholde mindst 4 årlige inspektioner 
eller bygningsgennemgang, som skal kunne dokumenteres 
i form af servicerapporter. 

•  Forsikringstageren har udbedret de fejl/mangler, der er 
nævnt i den sidste rapport fra skadedyrsbekæmpelses-
firmaet. 

•  Forsikringstageren overholder de myndighedsregler og 
bekendtgørelser, der til enhver tid er gældende. 

•  Forsikringstageren overholder de forskrifter, som bliver 
givet af myndigheder for at begrænse eller forhindre 
skade. 

Forsikringen dækker ikke skade på løsøre
• Forvoldt af andre skadedyr end rotter, mus og møl. 
• Forvoldt af skadedyr, som har skaffet sig adgang til byg-

ningen gennem afskårne rør/ledninger med manglende 
afpropning eller gennem andre ikke-naturlige åbninger 
i ydermur eller fundament som var, eller burde være, 
forsikringstageren bekendt. 

• I åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion 
beklædt med lærred, plastfolie eller stof eller lignende. 

• Uden for bygning. 
• Når sikrede inden skaden har fået eller kunne være med-

delt påbud eller forbud i henhold til Fødevareloven eller i 
henhold til de til enhver tid af Miljø- og energiministeriet 
fastsatte regler om rottebekæmpelse, jf. Miljøbeskyttel-
sesloven.

Forsikringen dækker ikke skade som følge af: 
• Varens egen beskaffenhed (skade der udbreder sig i eller 

fra selve varen). 
• Mangelfuld hygiejne.

SKADEDYRSFORSIKRING

Hvis gnaverne kommer på besøg 
Rotter og mus har særdeles gode leve- og yngleforhold – også på Bornholm.  
Disse skadedyr kan på kort tid udrette betydelige skader med store økonomiske 
tab til følge. Vores skadedyrsforsikring dækker dig, hvor de almindelige forsikringer 
normalt ikke dækker.
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