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Generelle oplysninger
Personoplysninger mv.
Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk
være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse
oplysninger, kan du blot skrive til:
Bornholms Brandforsikring A/S
Tornegade 8
3700 Rønne
Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme
adresse.
Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Bornholms
Brandforsikring.

Provision
Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de
sælger en forsikring.

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

Ordforklaring
I vilkårene finder du ord, som er markeret med *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i
ordforklaringen. Du finder ordforklaringen bagerst i dine vilkår.

Hvis du får mange skader
Formålet med en forsikring er at dække uforudsete skader. Forsikringens pris afhænger af udgifterne til
skader og derfor kan du ved at forebygge skader hjælpe med at fastholde prisen på forsikringen. Det
betyder også, at hvis du har et atypisk forløb på din forsikring, kan din forsikring blive ændret, fx så din
pris eller selvrisiko stiger. I så fald vil du få besked, inden det sker.

Et par ord om skadehjælp
Skadehjælp
Du kan anmelde skader på www.bornholmsbrand.dk eller ringe på telefon 56 93 00 00.

Har du spørgsmål til forsikringen?
Ring til Bornholms Brandforsikring på 56 93 00 00, hvis du har spørgsmål til forsikringen.
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Fællesvilkår
For Brand, Storm og nedbør, Udstrømning af vand, Indbrudstyveri
og Ran og røveri.
1.

Hvad er omfattet?

A

Maskiner og tilhørende installationer.

B

Inventar og øvrigt driftsudstyr samt tilhørende installationer.

C

Skilte og facadebånd, beslag, galger, master, ophæng, standere og pyloner til reklameskilte.
Disse genstande er dog kun omfattet af brand se punkt 10.

D

Værktøj og redskaber.

E

It-udstyr, it-programmer, netværk, installationer og konfigurering.

F

Varer, herunder råvarer, varer under fremstilling, færdigvarer af egen fremstilling og
handelsvarer.

G

Emballage.

H

Motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige.

I

De bygningsmæssige forbedringer, herunder indretning af lokaler, som forsikringstager har
bekostet, hvis de ikke er omfattet af en ejendoms-/bygningsforsikring.

2.

Hvad er omfattet med særlige beløb?

A

Fælles for punkt 2.B. – punkt 2.E.
For hvert punkt erstatter forsikringen på basis af førsterisiko* inden for forsikringssummen med
indtil det anførte beløb, hvis der ikke er nævnt et andet beløb i policen.

B

Originalmodeller/tegninger m.v.
Udgifter til genfremstilling af originalmodeller/-tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer,
klicheer, trykplader og lignende er dækket med indtil 15% af forsikringssummen*, højst 650.908
kr. (2021).

C

Elektronisk lagrede data m.v.
Udgifter til genfremstilling af elektronisk lagrede data på databærende medier, kartoteker,
forretningsbøger, arkiver og registre er dækket med indtil 15% af forsikringssummen*, højst
650.908. (2021).

D

Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer
Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer er dækket på basis af førsterisiko*. I
almindeligt gemme er der dækning indtil 16.500 kr. (2021). I aflåst ’indbrudsklassificeret
værdiopbevaringsenhed’* er der dækning indtil de beløbsgrænser, der fremgår af Forsikring og
Pensions ’Vejledende beløbsgrænser for værdiopbevaringsenheder’* - dog dækker vi højst 75.770
kr. (2021).

E

It-udstyr mv. i helårsbolig*
It-udstyr og programmer, elektronisk kontorudstyr og fotoudstyr i forsikringstagerens og ansattes
helårsbolig*, er dækket med indtil 120.000 kr. (2021).
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3.

Hvilke betingelser gælder for dækning?

A

Løsøret skal være ejet af forsikringstageren og befinde sig på forsikringsstedet.

B

Løsøre, der tilhører andre, men som forsikringstageren har risikoen for, er dækket, når det ikke
er dækket af anden forsikring.

C

Løsøre, der tilhører andre, men som forsikringstageren ikke har risikoen for, og som ikke er
dækket af en anden forsikring, er dækket i det omfang og med det beløb, som
forsikringssummen* måtte overstige forsikringsværdien* af både forsikringstagerens eget løsøre
og det løsøre, der er nævnt i punkt 3.B.

D

For elektronisk lagrede data er det en betingelse,
1. at der bliver taget læsbar sikkerhedskopi* mindst én gang om ugen
2. at sikkerhedskopi* bliver opbevaret forsvarligt fx i brandskab eller brandsikkert adskilt i andre
lokaler.

E

Det løsøre, der er nævnt i punkt 2. E., må ikke være bestemt til videresalg, udlejning, reparation
og/eller demonstration.

4.

Hvad er ikke omfattet?

A

Ting, der normalt er omfattet af en bygningsbrandforsikring.

B

Registreringspligtige motorkøretøjer, campingvogne, trailere og knallerter samt luft- og
søfartøjer, der ikke indgår i virksomhedens erhvervsmæssige fremstilling og/eller reparation eller
indgår i virksomheden som en handelsvare.

C

Løsøre, der er under transport.

5.

Hvordan fastsættes forsikringssummen?

A

Forsikringssummen*
I forsikringssummen* medregnes værdien af alt løsøre. Hvis værdien af det forsikrede bliver
ændret, skal Bornholms Brandforsikring underrettes.

B

Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr
Forsikringssummen* for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr, herunder installationer samt
indkørings- og monteringsomkostninger, fastsættes på grundlag af nyværdi*.

C

Færdigvarer af egen fremstilling
Forsikringssummen* for færdigvarer, som forsikringstageren selv har fremstillet til salg,
fastsættes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås
umiddelbart før en skade. Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko samt fordelen
ved kontant betaling trækkes fra.

D

Varer under fremstilling
Forsikringssummen* for varer, som forsikringstageren selv har under fremstilling med henblik på
senere salg, fastsættes på grundlag af materialeværdi og produktionsomkostninger på
skadetidspunktet. Hertil lægges en forholdsmæssig andel, dels af forsikringstagerens generelle
omkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige handelsvilkår
ville kunne opnås før en skade. Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko samt
fordelen ved kontant betaling skal trækkes fra.

E

Originalmodeller/tegninger mv.
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Originalmodeller/tegninger, skabeloner, forme, matricer, klicheer, trykplader og lignende skal
indgå i forsikringssummen* med genanskaffelsesværdien.
F

Elektronisk lagrede data mv.
Elektronisk lagrede data, kartoteker, forretningsbøger, arkiver, registre og igangværende skriftligt
arbejde skal indgå i forsikringssummen* med udgifterne til genfremstilling.

G

Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer
Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer skal indgå i forsikringssummen* med deres
værdi.

H

Andet løsøre
Forsikringssummen* for andet løsøre end nævnt i punkt 5. B. – punkt 5. G. fastsættes til
dagsværdi*.

6.

Hvilke udgifter er dækket ud over forsikringssummen?
Redning og bevaring
Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en
skade, der er dækket af forsikringen.

7.

Hvilke udgifter er ikke dækket?
Udgifter til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling
af jord, vand eller luft.

8.

Hvordan erstatter vi?

A

Maksimalerstatning
Vi dækker højst med den forsikringssum*, der er nævnt i policen og med de beløb, der er nævnt i
vilkårene.

B

Underforsikring*
Er værdien af det forsikrede større end forsikringssummen* (se punkt 5.A.), bliver en skade
erstattet forholdsmæssigt.
Det gælder dog ikke for de dækninger, hvor forsikringen erstatter på basis af førsterisiko*.

9.

Skadeopgørelse
Skaden bliver opgjort som forskellen mellem værdien af løsøret før skaden og værdien af løsøret
efter skaden.

A

Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr
1.

Erstatning for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr samt installationer bliver opgjort som
forskellen mellem det skaderamtes nyværdi* og det skaderamtes værdi efter skaden.

2.

Totalskade i leasingperioden på leaset løsøre erstatter vi til dagsværdi. Vi betaler erstatning
til leasinggiver/leasingselskab.

3.

Hvis der ikke er aftalt andet med Bornholms Brandforsikring, skal beskadiget eller stjålet
løsøre genanskaffes eller repareres inden 1 år efter skadetidspunktet, eller der skal foreligge
en skriftlig ordre og en ordrebekræftelse fra leverandør eller reparatør senest 1 år efter
skadetidspunktet. I modsat fald udregner vi erstatningen på grundlag af dagsværdi*.

4.

Forskellen i erstatning mellem nyværdi* og dagsværdi* bliver først udbetalt, når det
beskadigede er repareret eller genanskaffet.

5.

Inden for forsikringssummen dækker vi også uundgåelige merudgifter som følge af, at den
faktiske genanskaffelsespris eller reparationsudgift bliver højere end forventet som følge af
prisstigning i tidsrummet efter skaden og levering/reparation af det skaderamte. Det er en
forudsætning, at forsikringstageren inden 1 måned efter skaden træffer bindende
dispositioner om reparation eller genanskaffelse.
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B

Opgørelse af erstatning for antikviteter, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi
1. Erstatningen bliver opgjort som forskellen mellem de skaderamte genstandes markedsværdi
umiddelbart før skaden og deres værdi efter skaden.
2. Ved restaurering kan erstatningen højst udgøre markedsværdien.

C

Motorkøretøjer
1. Reparation.
Bornholms Brandforsikring betaler for en reparation, der sætter køretøjet i samme stand som
før skaden.
Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi bliver ikke erstattet. (Se i øvrigt punkt 9.C.3).
2. Totalskade.
Hvis skaden er så stor, at reparation efter Bornholms Brandforsikrings skøn ikke kan betale
sig, eller hvis køretøjet ved tyveri ikke bliver fundet inden 4 uger efter anmeldelsen til både
politiet og Bornholms Brandforsikring, fastsætter vi erstatningen som følger:
a. Tilhører køretøjet forsikringstagerens kunder, erstatter vi med det beløb, et tilsvarende
køretøj af samme alder og stand vil kunne skaffes til mod kontant betaling.
b. Hvis køretøjet tilhører forsikringstageren, fastsætter vi erstatningen til det beløb, køretøjet
er indkøbt til med tillæg af eventuelle udgifter til reparation af køretøjet. (Se dog
Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer punkt 6 om Moms). Erstatningen kan ikke overstige
det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand kan skaffes til mod kontant
betaling.

D

Andet end nævnt i punkt 9.A til 9.C
Erstatningen bliver fastsat efter samme principper, som er anvendt i punkt 5 til fastsættelse af
forsikringssummen*.

E

Fælles for punkt 9.A, 9.C og 9.D
Bornholms Brandforsikring er berettiget til at lade det forsikrede sætte i samme stand som før
skaden eller til at levere tilsvarende løsøre og køretøjer.

F

Selvrisiko*
En eventuel selvrisiko* står i policen.

Brand
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

10. Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket?
A

Fælles for punkt 10.B. – punkt 10.I. dækker vi:
1.

Skade direkte på det forsikrede:
a. I bygning*, der er opført med tag af beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer,
tagpap eller tegl.
b. I bygning* med anden tagbeklædning end nævnt i punkt 10.A.1 dækker vi indtil 15% af
forsikringssummen*, højst 705.600 kr. (2021).
c. Under åben himmel dækker vi indtil forsikringssummen*.
d. Der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen.

2.

Forsikringen dækker ikke:
a. Kortslutning*.
b. Overspænding*/induktion* eller elektriske fænomener i øvrigt.

B

Brand* (ildsvåde)*
1.

Skade ved brand*.

2.

Forsikringen dækker ikke:
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c. Skade, der ikke anses som brandskade fx svidning, forkulning, overophedning eller
smeltning*.
d. Løsøre, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende, forsætligt bliver
udsat for ild eller varme og som følge deraf kommer i brand eller bliver beskadiget.
C

Smeltning*
1.

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

2.

Forsikringen dækker ikke:
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*
1.

Skade som følge af sprængning* af dampkedler og autoklaver.

2.

Forsikringen dækker ikke:
Skade som følge af sønderrivning af andre årsager, fx materialesvigt eller påvirkning af
centrifugalkraft, væsketryk eller istryk.

G

Tilsodning
Pludselig opstået tilsodning fra ’forskriftsmæssigt ildsted’* til rumopvarmning.

H

Nedstyrtning af fly
1.

Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer.

2.

Forsikringen dækker ikke:
Skade som følge af medførte sprængstoffer.

I

Slukning m.m.
1.

Skade, der er opstået i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til:
a. Nedrivning.
b. Forsvarlige og rimelige tiltag for at begrænse eller forebygge skade.

Elskade
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

11. Hvad er omfattet?
A

Følgende installationer, hvis de hører til virksomhedens drift:
1.

Elektriske og elektroniske apparater fx frysere, kompressorer, pumper, alarmer, vægte, TVskærme i reception uden it-udstyr, mindre elektriske produktionsapparater fx bukkere hos
autoværksted samt komponenter og ledninger hertil.

2.

Motorer, motorværn, transformere, ensrettere og omformere med effekter svarende til højst
20 kW (27 HK) pr. ting.

3.

Styretavler.

4.

Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg, der ikke hører til virksomhedens
produktion.

5.

Varmelegemer.
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12. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Se punkt 3.

B

Endvidere er det en betingelse, at det forsikrede er inde i bygning* på det forsikringssted, der er
nævnt i policen.

13. Hvad er ikke omfattet?
A

Elektrisk og elektronisk styrede produktionsmaskiner, der kan forsikres på dækningen All risk
maskinelt udstyr, ekskl. IT, punkt 124 til 131.

B

It-anlæg til virksomhedens administration og produktion med alt tilhørende udstyr, fx printere,
skærme, tastaturer, transmissionsudstyr, drev, PC-netværk.

C

Kommunikationsudstyr, fx telefax og telefoncentraler.

D

Fotokopieringsmaskiner.

E

Kasseapparater.

F

Elektronrør af enhver art, herunder røntgenrør, laserstrålerør (Argon, neon-helium) eller
tilsvarende.

G

Laboratorieudstyr.

H

Radar- og satellitkommunikationsudstyr.

I

Mobilt udstyr af enhver art, herunder bærbare PC-ere og bærbare telefoner.

J

Udstyr af enhver art under åben himmel, herunder vindmøller.

K

Brovægte og tilhørende udstyr.

L

Løsøre, der er eller kunne være forsikret mod el-skader ved en All risk adm. IT udstyrsforsikring,
All risk maskinelt udstyr ekskl. IT forsikring eller anden forsikring, der dækker el-skader.

M

Løsøre, der normalt er omfattet af en Erhvervsbygningsforsikring, uanset om
bygningsforsikringen er udvidet med elskadeforsikring.

14. Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket?
A

Forsikringen dækker kortslutning*, overspænding* og induktion*
1. Forsikringen dækker direkte, fysisk konstaterbar skade som følge af kortslutning*,
overspænding* og induktion*, herunder lynskader, der ikke er dækket under punkt 10 Brand.
2.

B

Udgifter til redning og bevaring af det forsikrede.

Forsikringen dækker ikke:
1.

Skade, der er dækket af garanti, vedligeholdelseskontrakt eller serviceabonnement.

2.

Skade, der sker i forbindelse med:
a. Montering, demontering eller reparation af det forsikrede indtil endelig aflevering har
fundet sted.
b. Montering, demontering eller reparation af installationer, der er forbundet med det
forsikrede, indtil endelig aflevering har fundet sted.

3.

Skade på det forsikrede i åbent skur, under halvtag, i drivhus, konstruktion beklædt med
lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende.

4.

Skade som følge af:
a. Fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse.
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b. At installationen eller brugen er i strid med stærkstrømsreglementet.
c. Mangelfuld vedligeholdelse, slid eller tæring af det beskadigede.

15. Hvordan erstatter vi?
Det forsikrede bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
policen.

16. Skadeopgørelse
A

Erstatningen bliver opgjort på grundlag af det beskadigedes nyværdi*, se punkt 9.

B

Bornholms Brandforsikring kan erstatte skaden ved udbetaling af et kontant beløb svarende til
værdien af det beskadigede umiddelbart før skaden.

C

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Storm og nedbør
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

17. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Se punkt 3.

B

Om punkt 18.C. – 18.F. gælder, at der på bygninger kan påvises beskadigelser ved storm*,
skypumpe*, væltende eller nedstyrtende ting, snetryk eller haglnedslag samt at skaden på
løsøret er en følge af bygningsbeskadigelsen.

C

Om punkt 18.G. Sky- og tøbrud gælder, at det er en betingelse for forsikringens dækning af
skade på varer, emballage, kontorartikler, papirarkiver og it-udstyr, der er opbevaret i
kælder/kælderlokale*, at genstandene skal være anbragt mindst 30 cm over gulvet på stål- eller
metalreoler eller andet underlag, der ikke er vandsugende.

18. Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket?
A

Fælles for punkt 18.B. - 18.E.:
1.

Forsikringen dækker skade, direkte på det forsikrede løsøre,
a. Der befinder sig i bygning*,
b. Der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen.

2. Forsikringen dækker ikke:
Skade på løsøre i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred,
plastfolie, stof, telt eller lignende.
B

Storm*
Skade forårsaget af storm*, herunder skypumpe*.
Forsikringen dækker ikke:
Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

C

Væltning eller nedstyrtning
Skade forårsaget af, at væltende eller nedstyrtende ting under påvirkning af storm* eller
skypumpe* udefra beskadiger bygningerne.
Forsikringen dækker ikke:
Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer.

D

Snetryk
Skade ved snetryk.
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E

Haglnedslag
Skade forårsaget af haglnedslag på bygning*.

F

Nedbørsskade som følgeskade
Nedbørsskade på det forsikrede som umiddelbar følge af en skade, der er dækket ved punkt
18.B., 18.C., 18.D. eller 18.E.

G

Sky- og tøbrud
1. Forsikringen dækker skade forårsaget af vand, der under ’voldsomt skybrud’* eller under
’voldsomt tøbrud’* ikke kan få normalt afløb eller stiger op gennem afløbsledningerne og
derved oversvømmer de lokaler, som forsikringstageren benytter.
2. Forsikringen dækker ikke:
a. Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
b. Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør.
c. Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem åbninger, som ikke er
en følge af en skade, der er dækket af forsikringen.
d. Skade, der skyldes underdimensionerede eller tilstoppede afløb.

Udstrømning af vand
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

19. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A
B

Se punkt 3.
Om punkt 20.B. Udstrømning af vand gælder, at:
1. Røranlæg med tilhørende installationer bliver vedligeholdt forsvarligt.
2. Det er en betingelse for forsikringens dækning af skade på varer, emballage, kontorartikler,
papirarkiver og it-udstyr, der er opbevaret i kælder/kælderlokale*, at genstandene skal være
anbragt mindst 30 cm over gulvet på stål- eller metalreoler eller andet underlag, der ikke er
vandsugende.

C

Om punkt 20.C. Opstigning af vand gælder, at:
1. Grundvandspumpens funktion bliver overvåget af et alarmanlæg.
2. Der er etableret udrykningsaftale ved alarm.
3. Alarmanlægget fungerer både ved lokal signalafgivning og ved alarmtransmission til
kontrolcentral med tilknyttet udrykningsservice.
4. Det er en betingelse for forsikringens dækning af skade på varer, emballage, kontorartikler,
papirarkiver og it-udstyr, der er opbevaret i kælder/kælderlokale*, at genstandene skal være
anbragt mindst 30 cm over gulvet på stål- eller metalreoler eller andet underlag, der ikke er
vandsugende.

D

Om punkt 20.D. Udstrømning af olie og kølevæske gælder, at tanke og røranlæg med tilhørende
installationer bliver vedligeholdt forsvarligt.

20. Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket?
A

Fælles for punkt 20.B. – punkt 20.D. dækker vi:
1.

Skade direkte på det forsikrede løsøre,
a. Der befinder sig i bygning*.
b. Der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen.

2.

Forsikringen dækker ikke:
Skade på løsøre i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med lærred,
plastfolie, stof, telt eller lignende.
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B

Udstrømning af vand
1.

Skade forårsaget af vand, der tilfældigt strømmer ud fra:
a. Røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand.
b. Toilet-cisterner, kummer og badeindretninger.
c. Akvarier, vandsenge og beholdere på 20 liter eller mere.
d. Anlæg til opvarmning og luftkonditionering.
e. Spildevandsledninger.

2.

Forsikringen dækker ikke:
a. Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
b. Skade ved langsom udsivning eller dryp.
c. Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør.
d. Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller
åbninger og ikke er en følge af en skade, der er dækket af forsikringen.
e. Skade som følge af kondensvand.
f. Skade som følge af påfyldning af eller aftapning fra akvarier, vandsenge og beholdere.
g. Skade som følge af underdimensionerede eller tilstoppede afløb.
h. Vandskade som følge af en frostsprængning, hvis skaden ikke skyldes tilfældigt svigt i
varmeforsyningen.
i. Skade opstået i forbindelse med bygge- og reparationsarbejder, herunder reparationer,
udskiftninger eller ændringer af rør og varmeanlæg, uanset hvem, der udfører arbejdet.

C

Opstigning af vand
1.

Skade forårsaget af opstigende grundvand, der skyldes svigt af grundvandspumpe.

2.

Forsikringen dækker ikke:
a. Skade ved opstigning af kloakvand.
b. Skade ved opstigning af grundvand, hvis der ikke er grundvandspumpe.

D

Udstrømning af olie og kølevæske
1. Skade forårsaget af olie og/eller kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra olietank, oliefyr,
køle- og fryseanlæg.
2. Forsikringen dækker ikke:
a. Skade opstået i forbindelse med påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køle og
fryseanlæg.
b. Tab af olie og/eller kølevæske.
c. Skade på varer i køle- og fryserum. I detailforretninger dækker vi dog skade på varer i
køle- og fryserum, når varerne direkte er beskadiget af tilfældigt udstrømmende
kølevæske.

Indbrudstyveri
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

21. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Se punkt 3.

B

Endvidere følgende:
1. Der er tyverisikret både på forsikringsstedet og andre steder, hvor tyveriforsikringen dækker
ifølge vilkårene. Sikringsniveauet skal mindst svare til værdien af særligt løsøre og af varerne
i de enkelte varegrupper, som findes på stedet, ifølge det gældende varegruppeskema. Se
sikringsniveau på side 55.

C

Tyveri fra container*:
1. Tyveriet sker på det forsikringssted, der er nævnt i policen.
2. Der er synlige tegn på indbrudstyveri*.
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3. Tyverisikringen opfylder de betingelser til tyverisikring/sikringsniveau, der gælder for det
forsikrede, dog skal containere være aflåst med mindst en F&P godkendt containerlåsenhed
(lås + beslag) i RØD klasse.
D

Tyveri af firma- og forretningscykler bliver kun dækket, hvis
- stelnummer kan oplyses,
- cyklen var aflåst med en ’godkendt cykellås’*,
- låsebevis bliver indsendt.
Hvis cyklen var anbragt i forsvarligt aflåset rum, ser vi dog bort fra kravene til cykellåsen.

22. Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket?
A

Fælles for punkt 22.C til punkt 22.G. dækker vi:
Skade direkte på det forsikrede.

B

Forsikringen dækker ikke:
Skade på glasruder eller erstatningsmateriale herfor.

C

Indbrudstyveri*
Skade som følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå.
Forsikringen dækker ikke:

D

1.

Tyveri af og skade på løsøre, der bliver brugt i entreprenør-, installations-, monterings-,
og/eller håndværksvirksomheder, når løsøret er andre steder end på de forsikringssteder,
der er nævnt med en adresse i policen.

2.

Tyveri af og skade på løsøre i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt
med lærred, plastfolie, stof, telt eller lignende.

3.

Tyveri af og skade på løsøre uden for bygning*.

4.

Tyveri begået af personer, der har fået overladt kode og/eller nøgle til en
’indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed’*, cellesikring, objektsikring* og anden
sikringsenhed*.

5.

Tyveri fra ‘indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed’*, cellesikring*, objektsikring* og
anden sikringsenhed* ved brug af kode og/eller nøgle, hvis nøgle og/eller kode har været
efterladt på forsikringsstedet.

6.

Tyveri, hvis en af forsikringstagerens ansatte har medvirket ved tyveriet.

Hærværk*
Hærværksskade* i direkte forbindelse med indbrudstyveri*.
Forsikringen dækker ikke:
Skade, der ikke er en følge af indbrudstyveri* eller forsøg herpå.

E

Skade på lejede lokaler
Skade sket ved indbrudstyveri* eller bevisligt forsøg herpå er dækket med de udgifter, som
forsikringstageren skal betale i henhold til lejekontrakt om istandsættelse, når skaden ikke er
dækket af anden forsikring.

F

Tyveri fra container*
Tyveri fra container* dækker vi indtil 150.000 kr. (2021), hvis der ikke er nævnt et andet beløb i
policen.
Skade på container* i forbindelse med tyveri.
Se betingelser i punkt 21.C.
Forsikringen dækker ikke tyveri af:
1.

Fyrværkeri.

2.

Rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer.

3.

Varer til videresalg, demonstration, reparation og/eller udlejning hørende til varegrupperne 1
og 2 samt flydende brændstof.

4.

Selve containeren.

18

Bornholms Brandforsikring A/S • Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring • marts 2021

G

Udhængsskabe
Tyveri fra og skade i forbindelse hermed på aflåste udstillings- eller udhængsskabe, der medfører
udgifter til istandsættelse, dækker vi indtil 10.000 kr. (2021).
Forsikringen dækker ikke:

H

1.

Skade på glasruder i udstillings- eller udhængsskabe.

2.

Tyveri fra og/eller skade i forbindelse hermed på vareautomater.

Tyveri af firma- og forretningscykler
Forsikringen dækker tyveri af firma- og forretningscykler.
Se betingelser i punkt 21.D.

23. Skadeopgørelse
A

Se punkt 9.

B

Opgørelse af erstatning ved tyveri:
1.

Er enten betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt,
erstatter vi med 60% af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene
er opfyldt.

2.

Er hverken betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau opfyldt,
erstatter vi med 40% af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene
er opfyldt.

3.

Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt varegruppe, der er
nævnt i varegruppeskemaet. Se sikringsniveauer på side 55.

4.

En eventuel selvrisiko* vil blive fratrukket, når erstatningen er opgjort.

Ran og røveri
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

24. Hvilke betingelser gælder for dækning?
Se punkt 3.

25. Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket?
Skade direkte på det forsikrede.
Forsikringen dækker ikke:
Skade på glasruder eller erstatningsmateriale for glasruder.
A

Ran* og røveri*
Ran* og røveri* af løsøre samt rede penge, pengerepræsentativer* og værdipapirer fra
forsikringstageren og dennes ansatte er dækket med indtil den sum, der står i policen:
1. I bygning* på forsikringsstedet.
2. Under transport overalt i Danmark.
Hvis værdierne bliver transporteret af personer under 18 år, dækker vi højst 30.000 kr.
(2021).
3. Forsikringen dækker tillige hærværk* på forsikrede ting i forbindelse med ran* eller røveri*.
4. Forsikringen dækker ikke:
Ran* og røveri*, hvor forsikringstagerens ansatte har medvirket.

26. Hvordan erstatter vi?
Vi erstatter skaden på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen.
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27. Skadeopgørelse
Se punkt 9.

Nøgler tilhørende andre
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

28. Hvilke udgifter er dækket?
Udgifter til omstilling/udskiftning af låse i og genfremstilling af nøgler til bygninger og lokaler
tilhørende tredjemand.

29. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Nøglerne skal være gået tabt i forbindelse med indbrudstyveri*, ran* eller røveri*.

B

Det er en betingelse for Bornholms Brandforsikrings erstatningspligt, at indbrudstyveriet*, ranet*
eller røveriet* bliver anmeldt til politiet senest 24 timer efter, at skaden er konstateret.

C

Det er en betingelse, at låse bliver omstillet og nøgler bliver genfremstillet.

30. Hvordan erstatter vi?
Vi erstatter skaden på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der står i policen.

31. Skadeopgørelse
A

Skaden bliver opgjort til udgifterne til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler.

B

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Køle og dybfrost
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

32. Hvad er omfattet?
Køle- og dybfrostvarer med emballage.

33. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Forsikringstageren skal være ejer af varerne og emballagen.

B

Varerne og emballagen skal være på det forsikringssted, der er nævnt i policen.

C

Varerne og emballagen skal opbevares i:
- Elektriske køle- og fryseanlæg.
- Industrielle fryse- og kølerum.

D

Det er en betingelse for dækning at følgende sikringsforanstaltninger er opfyldt:
1. Køle- og dybfrostanlæg er udført og bliver anvendt i overensstemmelse med de
myndighedsregler, der er gældende.
2. Myndighedernes krav og leverandørens anvisninger om eftersyn af køle- og dybfrostanlæg
bliver overholdt og foretaget af et autoriseret kølefirma.
3. Der er oprettet serviceaftale med autoriseret kølefirma.

20

Bornholms Brandforsikring A/S • Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring • marts 2021

4. Forsikringsstedets køle- og dybfrostanlæg er sikret med elektronisk overvågningsanlæg, der
registrerer el-svigt og driftsstop og/eller temperaturændring ud over normal drift. Anlægget
skal afgive alarm til autoriseret kølefirma og/eller forsikringstager eller dennes stedfortræder.
5. Overvågningsanlæg skal være forsynet med batteribackup svarende til mindst 24 timers drift.
6. Ved el-svigt skal overvågningsanlæg automatisk skifte over på batteridrift.
7. Eftersyn af overvågningsanlæg skal ske med mindst samme intervaller som eftersyn på køleog dybfrostanlæg.
8. Hvis der afgives alarm, skal forsikringstageren straks forsøge at begrænse evt. skade på
varerne. Fx reparation af køle- og dybfrostanlæg, flytning af varer til andet køle- og
dybfrostanlæg/køle- og fryserum eller leje af køle- og frysecontainer til varerne.
9. Tilsynsbog skal være på forsikringsstedet.
Ovennævnte betingelser gælder ikke, hvis dækningen er etableret med en forsikringssum på
under 50.000 kr.
E

Endvidere gælder, at forsikringstageren eller dennes stedfortræder:
- Straks sørger for at udbedre de fejl og mangler ved anlægget, som kommer til deres kendskab.
- Straks anmelder skader, som skyldes ’ulovlig handling’* til politiet.

34. Hvordan fastsættes forsikringssummen?
A

Forsikringssummen*
I forsikringssummen* medregnes værdien af alle køle- og dybfrostvarer og al emballage.
Hvis værdien ændrer sig, skal Bornholms Brandforsikring have besked.

B

Handelsvarer
Forsikringssummen* for handelsvarer fastsættes til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden
skaden indtræder.

C

Færdigvarer af egen fremstilling
Forsikringssummen* for færdigvarer, som forsikringstageren selv har fremstillet til salg,
fastsættes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås
middelbart før en skade.
Normale omkostninger ved salg, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling
trækkes fra.

35. Hvilke udgifter er dækket ud over forsikringssummen*?
Redning og bevaring
Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en
skade, der er dækket af forsikringen.

36. Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket?
A

Fælles for punkt 36.B. til og med punkt 36.D. dækker vi:
Skade direkte på det forsikrede:
1. I bygning*.
2. Der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen.
Forsikringen dækker ikke:
1. Skade, der er dækket af en brand-, tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring.
2. Skade på varer, som ved oplagringens start ikke var i fejlfri stand.
3. Skade på varer i anlæg, som bliver kølet med tøris eller krystalis.
4. Skade som følge af varernes egen beskaffenhed eller egenskaber.

B

Temperaturændring
Skade som følge af temperaturændring der opstår i forbindelse med:
1. Pludselig fejl i køle- og/eller dybfrostmaskineriet.
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2. Strømafbrydelse.
3. ’Anden pludselig skade’*.
Forsikringen dækker ikke:
Skade som følge af strømafbrydelse ved fjernelse af stik eller afbrydelse af kontakt.
C

Udstrømmende kølemedium
Skade som følge af udstrømmende kølemedium.

D

Forgiftning
Skade som følge af forgiftning af varer eller mistanke om ’ulovlig handling’*, herunder varer der i
forbindelse hermed bliver kasseret efter krav fra myndighederne.

37. Hvordan erstatter vi?
A

Maksimalerstatning
Vi dækker højst med den forsikringssum*, der er nævnt i policen.

B

Underforsikring*
Er det forsikredes værdi større end forsikringssummen* (udregnet som nævnt i punkt 34.A.), er
der tale om underforsikring*, og skaden bliver erstattet forholdsmæssigt.

38. Skadeopgørelse
A

Skaden bliver opgjort som nævnt under Handelsvarer og Færdigvarer af egen fremstilling i punkt
34.B. og 34.C. som forskellen mellem værdi af varer og emballage før skaden og værdi af varer
og emballage efter skaden.

B

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Inventarglas
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

39. Hvad er omfattet?
A

Inventarglas*.

B

Dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og alarmtråde mv., der er monteret på eller i det
forsikrede glas.

C

Solfilm/-filtre, der er limet på det forsikrede glas.

40. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Glasset skal være monteret på dets blivende plads på forsikringsstedet.

B

Glasset skal tilhøre forsikringstageren.

41. Hvad er ikke omfattet?
A

Udhængs- og udstillingsskabe (bortset fra ruder heri), der er monteret på forsikringsstedets
ydervægge.

B

Dekorationer af kunstnerisk værdi, fx glasmosaikker med motiv.
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42. Hvilke skader/udgifter er dækket?
A

Brudskade direkte på det forsikrede.

B

Tyveri.

C

Midlertidig afdækning af rudearealer efter en skade, der er dækket af forsikringen.

D

Omkostninger ved brud på eller tyveri af det forsikrede glas til genudførelse af dekorationer,
påmaling af bogstaver, genopsætning af alarmstrimler og alarmtråde samt pålimning af solfilm/filtre.

E

Udgifter til montering af erstattet glas.

F

Ud over den direkte skade erstatter vi:
Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en
skade, der er dækket af forsikringen.

43. Hvilke skader/udgifter er ikke dækket?
A

Ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud.

B

Punkteringer eller andre utætheder i termoruder.

C

Skade, der udelukkende rammer dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og alarmtråde.

D

Udgifter til flytning eller af- og påmontering af ting, der forhindrer en direkte adgang til udbedring
af skaden.

E

Udgifter til udbedring af:
1. Beskadigelse af kosmetisk art.
2. Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende.

F

Skade, der er dækket af en brandforsikring.

G

Skade på glas i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet.

H

Skade som følge af:
1. Mangelfuld* vedligeholdelse.
2. Konstruktionsfejl.
3. Fejlmontering.
4. Reparation eller ombygning.

44. Skadeopgørelse
A

Vi erstatter skader ’in natura’* med følgende undtagelse, som bliver erstattet kontant:
1. Hvis der ikke kan skaffes ting magen til det skaderamte, erstatter vi den udgift, som vi ville
have haft, hvis lignende ting havde været i handelen.

B

Det forsikrede bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
policen.

C

En eventuel selvrisiko* står i policen.
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Glas
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

45. Hvad er omfattet?
A

Bygningsglas* i lejede lokaler i det omfang forsikringstageren har risikoen.

B

Dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og alarmtråde mv., der er monteret på eller i det
forsikrede glas.

C

Solfilm/-filtre, der er limet på det forsikrede glas.

46. Hvilke betingelser gælder for dækning?
Glasset skal være monteret på dets blivende plads på forsikringsstedet.

47. Hvad er ikke omfattet?
A

Glas i udstillingsmontrer og udhængsskabe.

B

Dekorationer af kunstnerisk værdi, fx glasmosaikker med motiv.

48. Hvilke skader/udgifter er dækket?
A

Brudskade, direkte på det forsikrede.

B

Midlertidig afdækning af rudearealer efter en skade, der er dækket af forsikringen.

C

Omkostninger ved brud på det forsikrede glas til genudførelse af dekorationer, påmaling af
bogstaver, genopsætning af alarmstrimler og alarmtråde samt pålimning af solfilm/-filtre.

D

Udgifter til montering af erstattet glas.

E

Udover den direkte skade erstatter vi rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af
det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen.

49. Hvilke skader/udgifter er ikke dækket?
A

Ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud.

B

Punkteringer eller andre utætheder i termoruder.

C

Skade, der udelukkende rammer dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og alarmtråde.

D

Udgifter til flytning eller af- og påmontering af ting, der forhindrer en direkte adgang til udbedring
af skaden.

E

Udgifter til udbedring af:
1. Beskadigelse af kosmetisk art.
2. Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende.

F

Skade, der er dækket af en brandforsikring.

G

Skade på glas i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet.

H

Skade som følge af:
1. Mangelfuld* vedligeholdelse.
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2. Konstruktionsfejl.
3. Fejlmontering.
4. Reparation eller ombygning.

50. Skadeopgørelse
A

Vi erstatter skader ’in natura’* med følgende undtagelser, som bliver erstattet kontant:
1. Hvis der ikke kan skaffes ting magen til det skaderamte, erstatter vi den udgift, som vi ville
have haft, hvis lignende ting havde været i handelen.
2. Hvis forsikringsstedets/de forsikrede lokalers etageareal er større end beskrevet i policen,
erstatter vi i forholdet mellem den betalte pris for forsikringen og den pris, der skulle være
betalt, hvis ovennævnte oplysning havde været korrekt.

B

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Sanitet
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

51. Hvad er omfattet?
A
B

Toiletkummer med tilhørende cisterner, håndvaske, badekar, brusekabiner, urinaler og bideter.
Sanitetsgenstande i lejede lokaler er omfattet i det omfang, forsikringstageren har risikoen.

52. Hvilke betingelser gælder for dækning?
De forsikrede genstande skal være monterede på deres blivende plads på forsikringsstedet.

53. Hvad er ikke omfattet?
A

Haner og blandingsbatterier.

B

Rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art.

C

Toiletsæder med toiletlåg.

54. Hvilke skader/udgifter er dækket?
A

Brudskade direkte på det forsikrede.

B

Udgifter til montering af erstattede genstande.

C

Udgifter til fittings, tilslutningsrør og lignende i det omfang en udskiftning er nødvendig på grund
af skaden.

D

Hvis en skade på sanitet medfører, at sanitet skal udskiftes til en anden model/type end det
beskadigede, dækker vi også udgifter til samtidig udskiftning af blandingsbatteri eller
toiletsæde/toiletlåg. Det er dog en betingelse herfor, at det oprindelige blandingsbatteri/
toiletsæde ikke kan tilpasses den nye sanitet. Synlig forskel på ny sanitet og et brugbart,
gammelt blandingsbatteri/toiletsæde giver ikke ret til udskiftning/erstatning.

E

Ud over den direkte skade erstatter vi rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af
det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen.

55. Hvilke skader/udgifter er ikke dækket?
A

Ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud.

B

Udgifter til flytning eller af- og påmontering af ting, der forhindrer en direkte adgang til udbedring
af skaden.
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C

Udgifter til udbedring af:
1. Beskadigelse af kosmetisk art.
2. Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende.

D

Skade, der er dækket af en brandforsikring.

E

Skade på sanitet i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet.

F

Skade som følge af:
1. Mangelfuld* vedligeholdelse.
2. Konstruktionsfejl.
3. Fejlmontering.
4. Reparation eller ombygning.
5. Frostsprængning.

56. Skadeopgørelse
A

Skader erstattes ’in natura’* med følgende undtagelser, som erstattes kontant:
1. Hvis der ikke kan skaffes ting magen til det skaderamte, erstatter vi den udgift, som vi ville
have haft, hvis lignende ting havde været i handelen.
2. Hvis forsikringsstedets/de forsikrede lokalers etageareal er større end beskrevet i policen,
erstatter vi i forholdet mellem den betalte pris for forsikringen og den pris, der skulle være
betalt, hvis ovennævnte oplysning havde været korrekt.

B

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Skilte
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

57. Hvad er omfattet?
A

Skilte og facadebånd, der er monteret på bygning eller fastforankret skiltestander eller sokkel.

B

Fastforankrede beslag, galger, master, ophæng, standere og pyloner til reklameskilte.

C

El-installationer i skilte og fra skilte til nærmeste el-dåse/el-tavle.

D

Lyskilder i skilte.

58. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Skiltene skal være monteret på deres blivende plads på forsikringsstedet.

B

Skiltene skal tilhøre forsikringstageren.

59. Hvad er ikke omfattet?
Projektører og transformatorer hertil.

60. Hvilke skader/udgifter er dækket?
A

Enhver udefra kommende skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete
påvirkninger.

B

Tyveri.
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C

Udgifter til montering af erstattede genstande.

D

Ud over den direkte skade erstatter vi:
Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en
skade, der er dækket af forsikringen.

61. Hvilke skader/udgifter er ikke dækket?
A

Ridser, afskalning og andre skader, der ikke kan betegnes som brud.

B

Skade på omfattede genstande, der er dækket eller kan dækkes af en brandforsikring.

C

Forvitring eller misfarvning.

D

Bemaling og graffiti.

E

Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede skilte/skiltedele og
eventuelle andre skiltedele.

F

Skade, som skyldes kortslutning.

G

Skade som følge af:
1. Mangelfuld vedligeholdelse.
2. Konstruktionsfejl.
3. Fejlmontering.
4. Reparation eller ombygning.

62. Skadeopgørelse
A

Skader bliver erstattet ’in natura’* med følgende undtagelser, som bliver erstattet kontant:
Hvis der ikke kan skaffes ting magen til det skaderamte, erstatter vi den udgift, vi ville have haft,
hvis lignende ting havde været i handelen.

B

Hvis forsikringssummen* er mindre end nyværdien med monteringsudgifter, er der
underforsikring* og skaden bliver erstattet forholdsmæssigt.

C

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Hærværk
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

63. Hvad er omfattet?
Se punkt 1.

64. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Se punkt 3.A. – punkt 3.C.

B

Endvidere følgende:
1. Det forsikrede skal være inde i bygning* eller container* på det forsikringssted, der er nævnt
i policen.
2. Der skal være synlige tegn på hærværk*.
3. Det beskadigede skal være til stede.
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4. Politianmeldelse skal være sket senest 24 timer efter, at skaden er konstateret.

65. Hvad er ikke omfattet?
Se punkt 4.

66. Hvilke skader er dækket?
A

Hærværk* direkte på det forsikrede.

B

Udover den direkte skade erstatter vi rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af
det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen.

67. Hvilke skader er ikke dækket?
A

Skade, der
1. Kan henføres til undtagelser i de dækninger, der er nævnt i policen,
2. Er dækket af en anden oprettet forsikring i Bornholms Brandforsikring eller ville være dækket
af en oprettet glas- eller sanitetsforsikring.

B

Skade på det forsikrede:
1. I åbent skur, under halvtag, i drivhus, konstruktion beklædt med lærred, plastfolie, stof, telt
eller lignende.
2. I bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet.

C

Skade, som består i og er en følge af virus og hacking, der bliver overført elektronisk på itudstyr, herunder elektronisk lagrede data, hardware og software.

68. Hvordan erstatter vi?
Det forsikrede bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
policen.

69. Skadeopgørelse
A

Se punkt 9.

B

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Pludselig skade
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

70. Hvad er omfattet?
A

Inventar og øvrigt driftsudstyr samt tilhørende installationer.

B

Værktøj og redskaber.

C

Varer, herunder råvarer, varer under fremstilling, færdigvarer af egen fremstilling og færdigvarer.

D

Emballage.

E

De bygningsmæssige forbedringer, herunder indretning af lokaler, som forsikringstageren har
bekostet, hvis de ikke er omfattet af en ejendoms-/bygningsforsikring.

71. Hvad er omfattet med særlige beløb?
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A

Udgifter til genfremstilling af originalmodeller/-tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer,
klicheer, trykplader og lignende er dækket med indtil 15% af forsikringssummen*, højst 650.908
kr. (2021), hvis der ikke er nævnt andet i policen.

B

Antikviteter, malerier, skulpturer, ægte tæpper og ting af kunstnerisk værdi samt emballage
hertil. Den samlede erstatning for en enkelt genstand eller for ét kunstværk, som består af 2 eller
flere dele, kan ikke overstige 65.000 kr. (2021).

72. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Se punkt 3.A. – punkt 3.C.

B

Endvidere gælder, at det forsikrede skal være inde i bygning* eller container* på det
forsikringssted, der er nævnt i policen.

73. Hvad er ikke omfattet?
A

Se punkt 4.A. og punkt 4.B.

B

Se punkt 1.A og punkt 1.E., når det udelukkende er beregnet til virksomhedens eget brug.

C

Løsøre, der befinder sig i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med
lærred, plastfolie, stof eller lignende.

D

Motorkøretøjer, campingvogne, trailere, trucks, sø- og luftfartøjer, entreprenørmaskiner og
entreprenørmateriel samt løfte- og transportudstyr af enhver art, herunder kraner og stablere.

E

Vindmølleanlæg og tilhørende installationer.

F

Rede penge, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og dokumenter.

74. Hvilke skader er dækket?
A

’Anden pludselig skade’* direkte på det forsikrede.

B

Udover den direkte skade erstatter vi:
Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en
skade, der er dækket af forsikringen.

75. Hvilke skader er ikke dækket?
A

Skade, der
1. Er dækket eller undtaget fra dækning på anden forsikring, som er eller kunne have været
oprettet i Bornholms Brandforsikring. Dette gælder uanset årsagen til, at forsikringen ikke er
oprettet i Bornholms Brandforsikring.
2. Er dækket eller undtaget fra dækning i de andre forsikringer, der er nævnt i policen.
3. Sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt.
4. Består i ridser og/eller skrammer.

B

Tab ved simpelt tyveri*.

C

Skader opstået ved bygge-, anlægs-, nedbrydnings- og reparationsarbejder.

D

Indirekte skade eller tab.

E

Skade eller tab, der skyldes:
1. Forsæt eller grov uagtsomhed fra forsikringstager eller dennes ansatte.
2. Forsikringstager eller dennes ansattes selvforskyldte beruselse.
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F

Skade på genstande under forarbejdning som skyldes betjeningsfejl, bearbejdningsfejl,
programmeringsfejl og indtastningsfejl.

G

Skade som følge af:
1. Syredampe og andre aggressive dampe, hvis dette indgår som en normal del af
virksomhedens produktion.
2. Løsørets egen beskaffenhed.
3. Mangelfuld vedligeholdelse, overbelastning og fejlmontering.
4. Utilstrækkelig eller mangelfuld emballering.

H

Skade ved montage, demontage, afprøvning eller indkøring.

I

Udgifter i forbindelse med retablering af tabte eller skadede data og programmel.

76. Hvordan erstatter vi?
Det forsikrede bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
policen.

77. Skadeopgørelse
A

Se punkt 9.

B

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Jordskade
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

78. Hvem er sikret?
Forsikringstageren, som lejer og bruger af den ejendom, som virksomheden drives eller udføres
på.

79. Hvad er omfattet?
Jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende på det forsikringssted, som står i policen.

80. Hvad er omfattet med særlige beløb?
Forsikringen dækker for punkt 82.A. og punkt 82.B. med indtil 10.000 kr. pr. m³ jord/vand.
Beløbet bliver ikke indeksreguleret.

81. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

At offentlige myndigheder stiller eller kan stille krav om oprydning* i henhold til gældende
lovgivning.

B

At oprydning* er nødvendig efter en skade, der er dækket af en ejendomsforsikring eller
nærværende forsikring.

C

At skaden har ramt bygninger og/eller løsøre på forsikringsstedet.

D

At der ikke er oprettet jordskadedækning på en ejendomsforsikring.

82. Hvilke skader/udgifter er dækket?
A

Udgifter til oprydning*, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord,
søer, damme, vandreservoirer og lignende.
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B

Udgifter til retablering af det, som er nævnt under punkt 82.A.

C

Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang.

83. Hvilke skader/udgifter er ikke dækket?
A

Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som var forlangt af myndighederne eller kunne
være forlangt inden skaden.

B

Krav, der bliver anmeldt over for Bornholms Brandforsikring mere end 6 måneder efter skaden,
selvom de skadelige virkninger først bliver konstateret senere.

84. Hvordan erstatter vi?
Det forsikrede bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
policen.

Omstilling af låse
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

85. Hvilke udgifter er dækket?
Udgifter til omstilling af låse i og genfremstilling af nøgler til forsikringsstedets bygninger og
lokaler.

86. Hvordan erstatter vi?
A

Vi erstatter skaden på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen.

B

Hvis hovednøgler/systemnøgler går tabt, se punkt 87.A. og forsikringstageren har flere
forsikringer i Bornholms Brandforsikring, der bliver ramt af samme skade, kan den samlede
erstatning ikke overstige den højeste af disse forsikringers forsikringssum*.

87. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Nøglerne skal være gået tabt i forbindelse med indbrudstyveri*, ran* eller røveri*.

B

Det er en betingelse for Bornholms Brandforsikrings erstatningspligt, at indbrudstyveriet*, ranet*
eller røveriet* bliver anmeldt til politiet senest 24 timer efter, at skaden er konstateret.

C

Det er en betingelse, at låse bliver omstillet og nøgler bliver genfremstillet.

88. Skadeopgørelse
A

Vi opgør skaden til udgifterne til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler.

B

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Pavilloner, containere m.m.
Gælder, hvis det fremgår af policen

89. Hvad er omfattet?
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A

Pavilloner (hvis der ikke forefindes bygningsforsikring), containere og skurvogne, der er
forskriftsmæssigt forankret og bygget.

B

Løsøre, som beror i pavilloner, containere og skurvogne og som forsikringstager ejer eller i
skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for.

C

Dækning andetsteds
Forsikringen dækker kun i det omfang, de omfattede genstande ikke er dækket af
1. Sø- eller transportforsikring
2. Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet forsikring
2. Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport

90. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Geografisk område
Forsikringen dækker pavilloner, containere og skurvogne med indhold, når disse befinder sig på
de forsikringssteder, der er nævnt i policen.

B

Tyverisikringskrav
For pavilloner, containere og skurvogne gælder følgende krav til sikringsniveauet.
1. Pavilloner
Det er en betingelse, at pavilloner er sikret i henhold til de krav, der er stillet til det
pågældende forsikringssted, der fremgår af policen - dog minimum Forsikring & Pensions
sikringsniveau 10. Er forsikringsstedet opdelt i flere områder og forlanges der forskellige
sikringskrav for disse områder, vil det højeste krav være gældende for denne dækning
2. Containere
Containeren skal være bygget af mindst 2mm stålplade og lukket i top, bund og alle sider.
Døre eller porte i containeren skal være aflåst med mindst 2 Forsikring & Pensions godkendte
låse/hængelåse. Hængsler og låsebom skal ligeledes være Forsikring & Pension godkendt.
Vinduer, hvis sådanne er monteret i containeren, skal være forsynet med aflåste skodder og
ligeledes være forsynet med Forsikring & Pension godkendte låse/hængelåse.
3. Skurvogne
Døre eller porte i skurvogne skal være aflåst med mindst 2 Forsikring & Pensions godkendte
låse/hængelåse. Det gælder endvidere, at døre eller porte indvendigt forsynes med mindst 2
mm påskruet jernplade. Vinduer i skurvogne skal være forsynet med skodder og aflåst med
Forsikring & Pensions godkendte låse/hængelåse ved arbejdstids ophør.

D

Varegruppe
1. Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at visse
varegrupper, beregnet til videresalg, udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret
til reparation ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder.
2. Der gælder for denne dækning de samme begrænsninger med hensyn til varegrupper som for
det pågældende forsikringssted, medmindre andet specifikt fremgår af policen.

91. Hvilke skader er dækket
A

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved:
1. Brand i henhold til punkt 10.
2. Indbrudstyveri i henhold til punkt 21 til punkt 23.
3. Udstrømning af vand i henhold til punkt 19 til punkt 20.

B

Ved indbrudstyveri dækkes kun, hvis synlige tegn på voldeligt opbrud af pavillon, container eller
skurvogn kan påvises.

92. Hvad er ikke dækket?
Driftstab eller andre indirekte tab.
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93. Hvordan erstatter vi?
Det forsikrede bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
policen.

94. Skadeopgørelse?
A

Se punkt 9.

B

Opgørelse af erstatning ved indbrudstyveri:

C

1.

Er enten betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt,
erstatter vi med 60% af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene
er opfyldt.

2.

Er hverken betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau opfyldt,
erstatter vi med 40% af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene
er opfyldt.

3.

Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt varegruppe, der er
nævnt i varegruppeskemaet. Se Regler for sikringsniveau på side 55.

4.

En eventuel selvrisiko* vil blive fratrukket, når erstatningen er opgjort.

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Arbejdsplads udenfor forsikringsstedet
Gælder, hvis det fremgår af policen.

95. Hvad er omfattet?
A

Arbejdspladsdækningen omfatter redskaber, værktøj og materiel, som anvendes under
virksomhedens ydelser, men ikke i den færdige leverance samt skurvogne og/eller containere.

B

Forsikringen dækker de ovenfor nævnte genstande beroende på forsikringstagerens
arbejdspladser overalt i Danmark.

C

Forsikringen dækker kun i det omfang, de omfattede genstande ikke er dækket af
1.

Sø- eller transportforsikring.

2.

Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet forsikring.

3.

Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport.

96. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Det er en betingelse at omfattede redskaber, værktøj og materiel udelukkende beror i lukkede og
aflåste bygninger på arbejdspladsen, i skurvogne og/eller containere.

B

Tyverisikringskrav
For arbejdspladsens bygninger, containere og skurvogne gælder følgende krav til
sikringsniveauet:
1.

Arbejdspladsens bygninger
Det er en betingelse, at arbejdspladsens bygninger efter arbejdstids ophør er sikret mindst
efter Forsikring & Pensions sikringsniveau 10. Endvidere er det en betingelse, at det
forsikrede er overdækket eller befinder sig i rum i bygningen uden vinduer

2.

Containere
Containeren skal være bygget af mindst 2mm stålplade og lukket i top, bund og alle sider.
Døre eller porte i containeren skal være aflåst med mindst 2 Forsikring & Pensions godkendte
låse/hængelåse. Hængsler og låsebom skal ligeledes være Forsikring & Pensions godkendte.
Vinduer, hvis sådanne er monteret i containeren, skal være forsynet med aflåste skodder og
ligeledes være forsynet med Forsikring & Pensions godkendte låse/hængelåse.

3.

Skurvogne
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Døre eller porte i skurvogne skal være aflåst med mindst 2 Forsikring & Pensions godkendte
låse/hængelåse. Det gælder endvidere, at døre eller porte indvendigt forsynes med mindst 2
mm påskruet jernplade. Vinduer i skurvogne skal være forsynet med skodder og aflåst med
Forsikring & Pension-registreret låse/hængelåse ved arbejdstids ophør.
Hvis der i policen, er angivet et andet sikringsniveau* for denne dækning, vil det i stedet være
gældende.

97. Hvilke skader er dækket?
A

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved:
1.

Brand i henhold til punkt 10.

2.

Indbrudstyveri i henhold til punkt 21 til punkt 23.
Indbrudstyveri i container og skurvogn sidestilles med indbrudstyveri i bygning.

B

Ved indbrudstyveri dækkes kun, hvis synlige tegn på voldeligt opbrud af arbejdspladsens
bygninger/rum, container eller skurvogn kan påvises.

C

Forsikringen dækker ikke, hvis hele containeren eller skurvognen med evt. indhold stjæles.

98. Hvordan erstatter vi?
Det forsikrede bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
policen.

99. Skadeopgørelse
A

Se punkt 9.

B

Opgørelse af erstatning ved indbrudstyveri:

C

1.

Er betingelserne til tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt, erstatter vi med 60% af samtlige
beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene er opfyldt.

2.

En eventuel selvrisiko* vil blive fratrukket, når erstatningen er opgjort.

En eventuel selvrisiko* står i policen. Ved skade sket udenfor Bornholm, gælder dobbelt
selvrisiko.

Ambulant løsøre
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

100. Hvad er omfattet?
A

Den ambulante løsøredækning omfatter løsøregenstande nævnt i vilkårenes punkt 1 og 2.

B

Ligeledes omfatter forsikringen løsøre tilhørende tredjemand nævnt i punkt 3.b og 3.c.

C

Forsikringen omfatter ikke

D

1.

Originalmodeller og -tegninger.

2.

Rede penge, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og dokumenter.

Forsikringen dækker kun i det omfang, de omfattede genstande ikke er dækket af
1.

Sø- eller transportforsikring.

2.

Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet forsikring.

3.

Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport.
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101. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Forsikringen dækker de ovenfor nævnte genstande overalt i Danmark og uden for de i policen
nævnte faste forsikringssteder.

B

Det er en betingelse, at genstandene udelukkende beror i lukkede, aflåste bygninger og at
bygninger er beklædt med hårdt tag.

C

Forsikringen dækker ikke i bygninger, hvori der findes brandfarlig bedrift, fx træbearbejdning og
træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og
oplagring af mel.

D

Tyverisikringskrav
Det er en betingelse, at bygningerne, hvori de forsikrede genstande opbevares, er sikret efter
samme krav, som forlanges til de i policen nævnte forsikringssteder. Er der i policen stillet krav
om flere forskellige sikringsniveauer gælder højeste sikringsniveau for denne dækning. Er der
ikke stillet krav til sikringsniveau til forsikringsstederne nævnt i policen gælder, at Forsikring &
Pensions sikringsniveau 10 mindst skal være opfyldt for denne dækning.
Hvis der i policen er angivet et andet sikringsniveau for denne dækning, vil det i stedet være
gældende.

E

Varegrupper
1. Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at visse
varegrupper, beregnet til videresalg, udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret
til reparation ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder.
2. Der gælder for denne dækning de samme begrænsninger med hensyn til varegrupper som for
forsikringsstederne nævnt i policen. Er disse varegrupper/varebegrænsninger for
forsikringsstederne nævnt i policen ikke beskrevet, gælder, at kun genstande i varegruppe 5
må forefindes inden for det anførte beløb i varegruppeskemaet side 54.
3. Hvis der i policen er angivet en varegruppe for denne dækning, vil det i stedet være
gældende.

102. Hvilke skader er dækket?
A

B

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved
1.

Brand i henhold til skadeårsager nævnt i punkt 10.

2.

Indbrudstyveri i henhold til skadeårsagerne i punkt 21 til punkt 23.

3.

Udstrømning af vand i henhold til punkt 19 til punkt 20.

Betingelser for indbrudstyveri
Ved indbrudstyveri dækkes kun, hvis synlige tegn på voldeligt opbrud af bygninger og rum kan
påvises.

103. Hvordan erstatter vi?
Det forsikrede bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
policen.

104. Skadeopgørelse?
A

Se punkt 9.

B

Opgørelse af erstatning ved indbrudstyveri:
1.

Er enten betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau ikke opfyldt,
erstatter vi med 60% af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene
er opfyldt.
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C

2.

Er hverken betingelserne/kravene til varegruppe eller tyverisikring/sikringsniveau opfyldt,
erstatter vi med 40% af samtlige beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne/kravene
er opfyldt.

3.

Erstatning for varer kan ikke overstige de værdigrænser for hver enkelt varegruppe, der er
nævnt i varegruppeskemaet side 54. Se endvidere sikringsniveau på side 55.

4.

En eventuel selvrisiko* vil blive fratrukket, når erstatningen er opgjort.

En eventuel selvrisiko* står i policen.

Skadedyr
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

105. Hvad er omfattet?
Se punkt 1.A. - punkt 1.H.

106. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Se punkt 3.A. - punkt 3.C.

B

Endvidere gælder, at det forsikrede skal være inde i bygning* på det forsikringssted, der er
nævnt i policen.

C

Det er en betingelse, at:
1. Der er oprettet løsøreforsikring for det pågældende forsikringssted.
2. Forsikringstageren har abonnement og serviceaftale med et autoriseret
skadedyrsbekæmpelsesfirma.
3. Skadedyrsbekæmpelsesfirmaet som minimum foretager én inspektion hvert halve år og at
forsikringstageren i forbindelse med skade kan fremvise servicerapporter, der dokumenterer
dette.
4. Forsikringstageren har foretaget alle de forbedringer, der er nævnt i den sidste rapport fra
skadedyrsbekæmpelsesfirmaet/sikringsfirmaet.
5. Forsikringstageren overholder de myndighedsregler (herunder bekendtgørelser), der til enhver
tid er gældende.
6. Forsikringstageren overholder de forskrifter, som bliver givet af myndigheder for at begrænse
eller forhindre skade.
7. Skade straks bliver anmeldt til Bornholms Brandforsikring.
8. Det beskadigede bliver kasseret efter krav fra myndighederne og efter aftale med Bornholms
Brandforsikring.

107. Hvad er ikke omfattet?
Løsøre, der befinder sig i åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med
lærred, plastfolie, stof eller lignende.

108. Hvilke skader er dækket?
A

Skade på det forsikrede løsøre forvoldt af rotter, mus og møl.

B

Forsikringstagerens udgifter i forbindelse med destruktion, fjernelse, oprydning og/eller lukning af
virksomheden, herunder rengøring af lokaler, værelser og rum i forsikringstagerens egen
virksomhed. Udgifterne bliver dækket i det omfang, der er givet påbud fra myndighederne ifølge
lovgivning og bekendtgørelser om skadedyrsbekæmpelse.

109. Hvilke skader er ikke dækket?
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A

Udgifter til forebyggende og bekæmpende foranstaltninger, herunder opsætning af
skadedyrssikring fx rottekasser samt veterinærlægemidler og al forebyggende rengøring,
desinfektion og skadedyrsbekæmpelsesmidler.

B

Skade på løsøre:
1. Forvoldt af andre skadedyr end rotter, mus og møl.
2. Forvoldt af skadedyr, som har skaffet sig adgang til bygningen gennem afskårne rør/ledninger
med manglende afpropning eller gennem andre ikke-naturlige åbninger i ydermur eller
fundament, som forsikringstageren var eller burde være bekendt med.
3. Når sikrede, inden skaden, har fået eller kunne have fået påbud eller forbud i henhold til
Fødevareloven eller de til enhver tid fastsatte regler om rottebekæmpelse udstedt med
hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven.

C

Skade som følge af:
1. Varens egen beskaffenhed (skade, der udbreder sig i eller fra selve varen).
2. Mangelfuld hygiejne.

110. Hvordan erstatter vi?
Vi erstatter det forsikrede på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
policen, dog højst med den sum, der er gældende for punkt 10 Brand.

111. Skadeopgørelse
A

Vi opgør skaden som nævnt i punkt 9.

B

En eventuel selvrisiko* står i policen.

112. Anden forsikring
A

Hvis det forsikrede løsøre også er dækket ved anden forsikring, skal skadedyrsforsikringen først
og fremmest bruges til dækning af det løsøre, som den anden forsikring ikke dækker.

B

En anden oprettet forsikring i Bornholms Brandforsikring går altid forud for skadedyrsforsikring.

Skadedyr (driftstab)
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

113. Hvilke tab bliver erstattet?
Forsikringen dækker – inden for en periode på indtil 3 måneder – driftstab*/meromkostninger,
som er en direkte følge af de skader, der er nævnt i punkt 108.A. og punkt 108.B.

114. Forsikringssum
Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen,
dog højst den sum, der er gældende for punkt 171 til punkt 183 Driftstab.

115. Hvilke betingelser gælder?
A

For driftstabsforsikringen gælder også de betingelser, der er nævnt i punkt 106.C.

B

Dækning ydes – bortset fra dækningsperiodens længde - i henhold til punkt 171 til punkt 183
Driftstab.
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Udvidelse for beboelsesejendom
(Andelsbolig/Ejerforening/Boligselskaber)
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

116. Hvem er sikret?
Forsikringstageren ifølge policen som ejer af det løsøre, som er omfattet.

117. Hvad er omfattet?
A

Løsøre, der hører til ejendommens drift: Redskaber, værktøj, materialer, uindregistrerede
arbejdsmaskiner, inventar samt øvrigt løsøre, fx i selskabslokaler, afdelingskontorer, depotrum,
værksteder, vaskerier, m.m.

B

Rede penge og pengerepræsentativer* er dækket på de vilkår og med indtil de summer, som er
nævnt i punkt 2.D.

C

Hvad er ikke omfattet?
Arbejdsmaskiner med særskilt brand- og/eller kaskoforsikring.

118. Hvor dækker vi?
A

Løsøre nævnt i punkt 117.A., når det befinder sig på og ved afdelingen og ved andre afdelinger,
som bliver administreret af samme boligselskab/-forening.

B

Løsøre nævnt i punkt 117.A., når det befinder sig i aflåst materielgård ved afdelingerne.
Det er en betingelse, at
1. gården er forsvarlig indhegnet med mindst 1,8 meter højt industrihegn, mur eller plankeværk.
2. aflåsningen mindst opfylder sikringsniveau 10 side 56.
3. der er synlige tegn på vold mod indhegning eller aflåsning.

C

Rede penge og pengerepræsentativer*, i hele afdelingen, på alle kontorer og foreningslokaler og
på bestyrelsesmedlemmers privatadresser.

119. Hvilke skader er dækket?
A

Brand, punkt 10 Brand. Indbrudstyveri punkt 21-23 og Ran og røveri punkt 24-27. Udstrømning
af vand punkt 19-20. Storm og nedbør punkt 17-18.

B

Tyveri fra aflåst materielgård.

120. Hvordan erstatter vi?
A

Forsikringen dækker på basis af førsterisiko* pr. forsikringsbegivenhed med indtil den sum, der
er nævnt i policen.

B

Hvis boligselskabet/-foreningen består af flere afdelinger, kan erstatningen ikke overstige den
sum pr. afdeling, der er nævnt i policen.

Oprydning
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

121. Hvilke udgifter er dækket?
A

Nødvendige udgifter til oprydning* på forsikringsstedet efter en skade, der er dækket af
forsikringen.
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B

Nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af forurenede forsikrede ting samt
skadebekæmpelsesmidler*.

122. Forsikringssum
Vi erstatter udgifterne på basis af førsterisiko* for hver skade indtil den forsikringssum*, der er
nævnt i policen, dog minimum 1.400.021 kr. (2021) og maximalt 4.025.091 kr. (2021).

123.Hvilke udgifter er ikke dækket?
A

Udgifter, som er eller kunne være dækket ved en aftalt jordskadeforsikring.

B

Udgifter til oprydning*, fjernelse, deponering og destruktion efter en skade, der ikke er dækket af
forsikringen.

All risks maskinudstyr ekskl. IT
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

124. Hvad er omfattet?
Maskiner på forsikringsstedet eller udvalgte maskiner i henhold til policen.

125. Hvilke betingelser gælder for dækning?
Maskinerne skal være færdigmonteret og prøvekørt på forsikringsstedet.

126. Hvad er ikke omfattet?
A

Driv-, køle- eller smøremidler.

B

Pakninger, stempelringe, kileremme, kæder, snore, udskiftelige eller skærende værktøjer, forme,
stanser, matricer, skriftskiver, laserstrålerør, elektronrør eller andre dele, som fra tid til anden
normalt kræver udskiftning, hvis skaden alene rammer disse dele.

127. Hvilke skader er dækket?
A

Forsikringen dækker direkte fysisk tab af og/eller skader på de forsikrede maskiner ved
pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst årsag, uanset at årsagen ikke er
pludselig.

B

Forsikringen dækker skader på de forsikrede maskiner på forsikringsstedet under
vedligeholdelsesarbejde, reparationsarbejde, flytning og nødvendig demontage og efterfølgende
montage i forbindelse hermed, forudsat at enheden eller dele deraf ikke forlader det nævnte
forsikringssted.

128. Hvilke skader er ikke dækket?
A

Skader som følge af kedelsten eller slamafsætning.

B

Skade der er en følge af forsikringsbegivenheder, som er eller kunne være dækket af brand punkt
10, indbrudstyveri punkt 21 til 23, storm punkt 17 til 18 og vandskade punkt 19-20.

C

Slid, korrosion, oxydering og tæring.

D

Skrammer/ridser i overflader på cylindre, ruller, valser og forme.
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E

Skade på elektriske komponenter eller elektroniske/mekaniske komponenter, hvis skaden ikke
kan påvises at være en følge af en i forhold til den pågældende maskine/anlæg udefra kommende
påvirkning, der sker pludseligt og uforudset. Forsikringen dækker ikke udgifter til udskiftning af
anlægsdele, der ikke er skadede samt opgraderinger og moderniseringer af enhver art.

F

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

G

Omkostninger ved justering, fejlfinding eller reparation af fejl, medmindre de er nødvendiggjort
af skader, der er dækket af forsikringen.

H

Driftstab* eller andet indirekte tab.

I

Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra den sikredes eller sikredes ansvarlige
medarbejderes side.

J

Skade, der skyldes fejl eller mangler, der var til stede ved forsikringens oprettelse, og som
forsikringstageren var eller burde være bekendt med.

K

Skade eller udbredelse af skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af strejke,
lockout, force majeure samt sabotage og hærværk* i forbindelse hermed.

129. Forsikringssum
Forsikringssummen* skal fastsættes på grundlag af nyværdi* med tillæg af told, fragt, andre
afgifter samt indkørings- og monteringsomkostninger.

130. Underforsikring
A

Er det forsikredes værdi større end forsikringssummen*, bliver en skade erstattet
forholdsmæssigt.

B

Indeholder policen mere end én position, bliver hver enkelt position behandlet som en
selvstændig forsikring.

131. Skadeopgørelse
A

Partiel skade
1. Bornholms Brandforsikring betaler for en reparation, der sætter maskinen i samme
brugsstand, som den befandt sig i umiddelbart før skaden skete. Eventuel værdiforringelse
bliver ikke erstattet.
2. Foreløbige reparationer bliver dækket, hvis de kan betragtes som en del af den endelige
reparation, dog uden at forsikringssummen* derved bliver forøget.
3. Udgifter til eventuelle særlige foranstaltninger, fx murgennembrydning, reparation af veje
eller lignende samt merudgifter, som skyldes strejke, lockout og force majeure, er ikke
dækket.
4. Hvis reservedele ikke kan skaffes eller kun kan skaffes på en uforholdsmæssig bekostelig
måde, erstatter vi i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.
5. Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens
konstruktion i forbindelse med en skade, må kun finde sted med Bornholms Brandforsikrings
samtykke.
6. Ændringer, forbedringer, udbygning og hovedreparation, der bliver udført samtidig med
reparation efter skade, erstatter vi ikke.

B

Totalskade
Ved totalskade bliver skaden opgjort som forskellen mellem nyværdien* af de skaderamte
genstande før skaden og værdien efter skaden.
Fællesvilkår for partiel skade og totalskade
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C

De beskadigede genstande skal, medmindre anden aftale er truffet med Bornholms
Brandforsikring, være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadetidspunktet eller der skal
foreligge en skriftlig ordre og en ordrebekræftelse fra leverandør eller reparatør senest 1 år efter
skadetidspunktet. I modsat fald udregner vi erstatningen på grundlag af dagsværdien*.

D

Forskellen i erstatning mellem nyværdi* og dagsværdi* bliver først udbetalt, når de beskadigede
genstande er istandsat eller genanskaffet eller når istandsættelse eller genanskaffelse er sikret
som nævnt i punkt 132.C.

E

Bornholms Brandforsikring er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte
dens nyværdi* før skaden, ligesom Bornholms Brandforsikring er berettiget til at yde erstatning
’in natura’* og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden.

F

Meromkostninger til over-, nat- eller helligdagsarbejde eller til forsendelse på anden måde end
almindeligt fragtgods bliver kun erstattet, hvis dækningen Maskiner meromkostninger punkt 150
til punkt 153 er aftalt og fremgår af policen.

G

Forsikringen erstatter udelukkende den direkte udgift til reparation af/erstatning for de
beskadigede genstande. Tab, som sikrede har eller får, fordi ubeskadigede genstande bliver
uanvendelige eller kun kan anvendes i nedsat omfang som følge af den direkte skade, bliver ikke
erstattet af forsikringen.

H

Selvrisiko
Ved enhver skade er der en selvrisiko*. Se selvrisikoen i policen.

All risks - ikke stationære maskiner
Gælder, hvis dækningen All risks maskinudstyr ekskl. IT, er oprettet ifølge policen.

132. Hvad er omfattet?
Mobile maskiner og montageudstyr eller udvalgte maskiner i henhold til policen.

133. Hvad er ikke omfattet?
A

Driv-, køle- eller smøremidler.

B

Pakninger, stempelringe, kileremme, kæder, værktøjer, larvefødder, kabler, wirer samt sliddele,
som fra tid til anden normalt kræver udskiftning, hvis skaden alene rammer disse dele.

134. Hvilke skader er dækket?
A

Forsikringen dækker direkte fysisk tab af og/eller skader på de forsikrede maskiner og
montageudstyr ved pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst årsag, selv om
årsagen ikke er pludselig.

B

Forsikringen dækker mobile maskiner og montageudstyr overalt i Danmark (undtaget er Grønland
og Færøerne), herunder også montering og demontering samt transport, forudsat at denne risiko
ikke er dækket af anden forsikring.
Eventuel dækning uden for Danmarks grænser fremgår af policen.

135. Hvilke skader er ikke dækket?
A

Slid, rust og tæring af enhver art samt buler, skrammer, ridser, krakeleringer og gradvis
forringelse af malede og polerede overflader.

B

Skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kileremme, kæder, værktøjer, larvefødder,
kabler, wirer samt sliddele, som fra tid til anden normalt kræver udskiftning.
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C

Tab eller beskadigelse af gummiringe og dæk i forbindelse med almindelig brug samt ved
punkteringer, snit, flænger eller sprængninger.

D

Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

E

Driftstab*, tidstab, avancetab, konventionalbod eller andet indirekte tab som følge af
forsikringsbegivenheden.

F

Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra den sikredes eller sikredes ansvarlige
medarbejderes side.

G

Skade, der skyldes fejl eller mangler, der var til stede ved forsikringens tegning og som
forsikringstageren var eller burde være bekendt med.

H

Tab eller beskadigelse af forsikrede genstande som bliver transporteret/bugseret på skib, søfartøj
eller jernbane, medmindre der foreligger en særlig aftale.

I

Skade opstået ved afprøvning. Almindelig afprøvning af byggekraner er dog omfattet af
forsikringen, hvis den bliver foretaget i henhold til forskrifterne fra myndighederne.

J

Skade, der skyldes, at der ved reparation ikke er brugt forskriftsmæssige reservedele.

K

Skade, der sker under udlejning og udlån, medmindre det fremgår af policen.

L

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

136. Forsikringssum
Forsikringssummen* for mobile maskiner og montageudstyr skal fastsættes på grundlag af
nyværdi* og inkl. told, fragt, andre afgifter og monteringsomkostninger.

137. Underforsikring
A

Er det forsikredes værdi større end forsikringssummen*, bliver skaden erstattet forholdsmæssigt.

B

Indeholder policen mere end én position, bliver hver enkelt position behandlet som en
selvstændig forsikring.

138. Skadeopgørelse
A

Partiel skade
1. Bornholms Brandforsikring betaler for en reparation, der sætter maskinen i samme
brugsstand, som den befandt sig i umiddelbart før skaden skete, dog med fradrag af
selvrisiko. Eventuel værdiforringelse bliver ikke erstattet.
2. Foreløbige reparationer bliver dækket, hvis de kan betragtes som en del af den endelige
reparation.
3. Merudgifter til over-, nat- eller helligdagsarbejde eller til forsendelse på anden måde end
almindeligt fragtgods bliver kun erstattet, hvis det er aftalt og fremgår af policen.
4. Udgifter til eventuelle særlige foranstaltninger, fx murgennembrydning, reparation af veje
eller lignende, samt merudgifter, der skyldes strejke, lockout og force majeure, bliver ikke
dækket.
5. Hvis reservedele ikke kan skaffes eller kun kan skaffes på en uforholdsmæssig bekostelig
måde, erstatter vi i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.
6. Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens
konstruktion i forbindelse med skade må kun finde sted med Bornholms Brandforsikrings
samtykke.

B

Totalskade
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1. Er skaden så stor, at reparation efter Bornholms Brandforsikrings skøn ikke kan betale sig
eller kommer maskinen (udstyret) ved tyveri ikke til veje inden 4 uger efter tyveriets
anmeldelse til politiet og Bornholms Brandforsikring, bliver erstatningen fastsat til det beløb,
som en tilsvarende maskine (udstyr) af samme alder og stand kan skaffes til mod kontant
betaling.
2. For skaderamte mobile maskiner og montageudstyr, der er indkøbt som fabriksnye og leveret
mindre end 1 år før skadedatoen, erstatter vi skaden til nyværdi*, hvis
reparationsomkostningerne overstiger 50 % af prisen for en tilsvarende genstand på
skadetidspunktet.
C

Selvrisiko
Ved enhver skade er der en selvrisiko*. Se selvrisikoen i policen.

Maskindriftstab
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

139. Hvilke tab bliver erstattet?
Forsikringen erstatter forsikringstagerens driftstab* som følge af erstatningsberettigede skader i
punkt 124 til 131 All risks maskinudstyr ekskl. IT og punkt 132 til 138 All risks ikke stationære
maskiner. Forsikringen dækker på forsikringsstedet i dækningsperioden*.

140. Hvilke tab bliver ikke erstattet?
A

Driftstab* eller forøgelse af driftstab*, som følge af skade på andre genstande fx materialer,
varer og andre maskiner end nævnt i policen.

B

Forøgelse af driftstab*, der skyldes strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens
genoptagelse som følge af kapitalmangel, forbedring, udvidelse, offentlige påbud eller lignende.

141. Karenstid
Forsikringen erstatter ikke det driftstab*, som skyldes standsning – helt eller delvis – af
forsikringstagerens virksomhed i karenstiden, som begynder på det tidspunkt, hvor en
forsikringsbegivenhed konstateres. Se mere om karenstiden i policen.

142. Hvordan fastsættes forsikringsinteressen?
A

Forsikringssummen* skal svare til forsikringsinteressen*.
Er forsikringssummen* mindre end forsikringsinteressen*, er der underforsikring* og kun så stor
en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen* udgør af
forsikringsinteressen*, bliver dækket.

B

For forsikring med en dækningsperiode* på indtil 12 måneder er forsikringsinteressen*
forsikringstagerens forventede samlede omsætning* af varer og tjenesteydelser i de første 12
måneder efter dækningsperiodens* begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i
samme periode af:
1. Indkøbte handelsvarer til videresalg.
2. Råvarer og andre varer til viderefremstilling.

143. Dækningsperiode
A

Dækningsperioden* er det tidsrum, som er nævnt i policen.

B

Dækningsperioden* begynder ved karenstidens udløb.

C

Dækningsperioden* ophører det antal måneder senere, som er nævnt i policen og på samme
tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

Bornholms Brandforsikring A/S • Erhvervsløsøreforsikring • marts 2021

144. Særlig oplysningspligt
Forsikringstageren skal straks meddele Bornholms Brandforsikring, hvis der opstår ændring i den
enkelte maskines betydning for den samlede omsætning* i forhold til de oplysninger, som blev
givet ved oprettelsen af forsikringen, se punkt 142.

145. Skadeopgørelse
A

Skadeopgørelsen begynder senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.

B

I skadetilfælde bliver der udarbejdet en opgørelse af forsikringsinteressen, se punkt 142.

146. Erstatningsberegning
A

Erstatningen kan ikke overstige det faktisk lidte tab, der kan blive dækket af forsikringen.

B

Erstatningen bliver opgjort som forskellen mellem den forventede omsætning* og den pga.
skaden konstaterede omsætning* i dækningsperioden* fratrukket forventede og konstaterede
udgifter nævnt i punkt 142.B.

C

Hvis omsætningen* stammer fra produkter med ’varierende lønsomhed’*, bliver der taget hensyn
til det ved erstatningsberegningen.

D

Hvis der bliver sparet omkostninger under dækningsperioden*, bliver erstatningen sat tilsvarende
ned.

E

Efter aftale erstatter Bornholms Brandforsikrings rimelige omkostninger til afværgelse og
begrænsning af skade, se punkt 148. Omkostningerne bliver kun dækket i det omfang, de har
virkning i dækningsperioden*. Bornholms Brandforsikrings samlede ydelse kan dog ikke blive
større, end hvis omkostningerne ikke var afholdt.
Hvis der er underforsikring*, bliver erstatningen reduceret forholdsmæssigt.

F

Bornholms Brandforsikring erstatter forsikringstagerens omkostninger til sagkyndig assistance i
forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 1 % af
forsikringssummen, dog højst 230.900 kr. (2021). Forsikringstagerens omkostninger i forbindelse
med en eventuel vurderingsforretning bliver ikke erstattet.
Hvis der er underforsikring*, bliver erstatningen reduceret forholdsmæssigt.

147. Pligt til oplysning
Forsikringstager har pligt til at give Bornholms Brandforsikring alle oplysninger, herunder alle
regnskabsmæssige oplysninger, til brug for fastsættelse og udregning af erstatning. Sker det
ikke, kan Bornholms Brandforsikring fastsætte erstatningen efter skøn.

148. Pligt til begrænsning af skade
Forsikringstager er i samarbejde med Bornholms Brandforsikring forpligtet til i videst muligt
omfang at afværge og begrænse en skades virkninger, herunder søge at opretholde omsætning*
af varer og tjenesteydelser.

149. Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade?
A

Hvis driften af virksomheden efter en skade ikke bliver genoptaget/fortsætter med samme
forsikringstager, bliver driftstabet udregnet for perioden, indtil virksomheden kunne være i
normal drift igen.

B

Af det udregnede driftstab* erstatter vi inden for dækningsperioden* den del, som svarer til
uundgåelige faste omkostninger, som forsikringstageren kan dokumentere, er afholdt.
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C

Hvis virksomheden ikke bliver genoptaget som følge af årsager, forsikringstageren ikke har
indflydelse på, erstattes uden hensyn til punkt 149.B.

Maskiner meromkostninger
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

150. Hvilke omkostninger er dækket?
Forsikringen dækker efter en skade på de forsikrede maskiner, se punkt 124, nødvendige,
rimelige og dokumenterede meromkostninger, som forsikringstageren måtte pådrage sig i
dækningsperioden ud over normale omkostninger for at undgå eller afkorte afbrydelse eller
forstyrrelse i driften.

151. Dækningsperiode og karenstid
A

Forsikringen dækker i dækningsperioden*, som er nævnt i policen. Dækningsperioden* begynder
ved karenstidens udløb.

B

Karenstiden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed bliver konstateret og
slutter efter det antal arbejdsdøgn, som er nævnt i policen.

152. Hvordan erstatter vi?
Skaden bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen.
Forsikringssummen* danner øverste grænse for Bornholms Brandforsikrings erstatningspligt
inden for 12 måneder.

153. Skadeopgørelse
Erstatningen for en enkelt begivenhed kan højst andrage det beløb, der fremkommer ved fra det
antal dage, maskinen er ude af drift, at fratrække antallet af karensdage og gange det
fremkomne antal dage med den i policen angivne gennemsnitlige erstatning pr. arbejdsdøgn.

All risks adm. IT-udstyr
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

154. Hvad er omfattet?
A

Administrativt IT-udstyr på forsikringsstedet i henhold til policen.

B

Bærbart IT-udstyr og mobiltelefoner i henhold til policen er også omfattet, når det ikke er på
forsikringsstedet.

C

Operativsystemer og standardprogrammer*.

155. Hvilke betingelser gælder for dækning?
A

Ved tyveri fra biler af bærbart IT-udstyr og mobiltelefoner gælder følgende:
1. Tyveri er kun dækket fra lukket og aflåst bil.
2. Tyveriet skal anmeldes til politiet inden for 24 timer efter, at tyveriet er konstateret.

B

Det er en betingelse for erstatning af operativsystemer og standardprogrammer*,
1. at sikkerhedskopier*, originale medier og dokumentation for licensrettigheder er opbevaret
forsvarligt fx i brandskab eller andre lokaler.
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2. at operativsystemer og programmer løbende bliver opdateret, så de supporteres af
leverandøren.
3. at softwarelåse i form af dongler er tyverisikret til dongle bokse, der er skruet fast på fx
skrivebordet, og tilsluttet apparatet via et kabel.
C

Det er en betingelse for erstatning af den forsikrede hardware, at hardwaren med backupsystem
løbende bliver vedligeholdt og opdateret, så den kan supporteres af leverandøren.

156. Hvilke skader er dækket?
A

Forsikringen dækker direkte fysisk tab af og/eller skader på det forsikrede IT-udstyr og
mobiltelefoner ved pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst årsag, selv om
årsagen ikke er pludselig.

B

Forsikringen dækker skader på det forsikrede IT-udstyr på forsikringsstedet under
vedligeholdelsesarbejde, reparationsarbejde, flytning og nødvendig demontage og efterfølgende
montage i forbindelse hermed, forudsat at enheden eller dele deraf ikke forlader det nævnte
forsikringssted.

C

Forsikringen dækker omkostninger til rekonstruktion, geninstallation eller genindkøb af skadede
eller mistede operativsystemer og standardprogrammer*, som følge af en dækningsberettiget
skade på IT-udstyret.

157. Hvilke skader er ikke dækket?
A

Tab af eller skade på programmer, der ikke er standardprogrammer*.

B

Tab af eller skade på data, medmindre der er etableret databærerforsikring for retablering af
mistede data.

C

Skade - bortset fra skade på bærbart IT-udstyr og mobiltelefoner - der er en følge af
forsikringsbegivenheder, som er eller kunne være dækket af brand punkt 10, indbrudstyveri
punkt 21 til 23, storm punkt 17 til 18 og vandskade punkt 19-20.

D

Tyveri - bortset fra tyveri af bærbart IT-udstyr og mobiltelefoner.

E

Slid, korrosion, oxydering og tæring.

F

Skade på elektriske komponenter eller elektroniske/mekaniske komponenter, hvis skaden ikke
kan påvises at være en følge af en i forhold til det pågældende IT-udstyr udefra kommende
påvirkning, der sker pludseligt og uforudset. Forsikringen dækker ikke udgifter til udskiftning af
anlægsdele, der ikke er skadede samt opgraderinger og moderniseringer af enhver art.

G

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

H

Omkostninger ved justering, fejlfinding eller reparation af fejl, medmindre de er nødvendiggjort
af skader, der er dækket af forsikringen.

I

Driftstab* eller andet indirekte tab.

J

Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra den sikredes eller sikredes ansvarlige
medarbejderes side.

K

Skade, der skyldes fejl eller mangler, der var til stede ved forsikringens oprettelse og som
forsikringstageren var eller burde være bekendt med.

L

Skade eller udbredelse af skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af strejke,
lockout, force majeure samt sabotage og hærværk* i forbindelse hermed.

46

Bornholms Brandforsikring A/S • Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring • marts 2021

158.Forsikringssum
Forsikringssummen* for IT-udstyr m.m., se punkt 154, skal fastsættes på grundlag af nyværdi*
med tillæg af told, fragt, andre afgifter samt indkørings- og monteringsomkostninger.

159. Underforsikring
A

Er det forsikredes værdi større end forsikringssummen*, bliver skaden erstattet forholdsmæssigt.

B

Indeholder policen mere end én position, bliver hver enkelt position behandlet som en
selvstændig forsikring.

160. Skadeopgørelse
A

Partiel skade
1. Bornholms Brandforsikring betaler for en reparation, der sætter IT-udstyret/mobiltelefonen i
samme brugsstand, som det/den befandt sig i umiddelbart før skaden skete. Eventuel
værdiforringelse bliver ikke erstattet.
2. Foreløbige reparationer er dækket, hvis de kan betragtes som en del af den endelige
reparation, dog uden at forsikringssummen* derved bliver forøget.
3. Hvis reservedele ikke kan skaffes eller kun kan skaffes på en uforholdsmæssig bekostelig
måde, erstatter vi i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.
4. Ændringer, forbedringer, udbygning og hovedreparation, der bliver udført samtidig med
reparation efter skade, erstatter vi ikke.

B

Totalskade
Ved totalskade bliver skaden opgjort som forskellen mellem nyværdien* af de skaderamte
genstande før skaden og værdien efter skaden.

C

Fællesvilkår for partiel skade og totalskade
1. De beskadigede genstande skal, medmindre anden aftale er truffet med Bornholms
Brandforsikring, være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadetidspunktet eller der
skal foreligge en skriftlig ordre og en ordrebekræftelse fra leverandør eller reparatør senest 1
år efter skadetidspunktet. I modsat fald udregner vi erstatningen på grundlag af
dagsværdien*.
2. Forskellen i erstatning mellem nyværdi* og dagsværdi* bliver først udbetalt, når de
beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet eller når istandsættelse eller
genanskaffelse er sikret som nævnt i punkt 160.C.1.
3. Bornholms Brandforsikring er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at
erstatte dens nyværdi* før skaden, ligesom Bornholms Brandforsikring er berettiget til at yde
erstatning in natura* og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden.
4. Meromkostninger til over-, nat- eller helligdagsarbejde eller til forsendelse på anden måde
end almindeligt fragtgods bliver kun erstattet, hvis det er aftalt og fremgår af policen.
5. Forsikringen erstatter kun den direkte udgift til reparation af/erstatning for de beskadigede
genstande.
6. Tab, sikrede har eller får, fordi ubeskadigede genstande bliver uanvendelige eller kun kan
anvendes i nedsat omfang som følge af den direkte skade, bliver ikke erstattet af forsikringen.

D

Særligt for bærbart IT udstyr og mobiltelefoner
Bærbart IT udstyr og mobiltelefoner, dog undtaget bærbare pc´ere med tilbehør, erstattes efter
følgende regler:
Alder:

% af nyværdi:

Indtil 18 mdr.

100 %

18 til 24 mdr.

75 %

24 til 36 mdr.

50 %

36 til 48 mdr.

25 %

Efter 48 mdr.

Ingen erstatning
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D

Selvrisiko
Ved enhver skade er der en selvrisiko*. Se selvrisikoen i policen.
Der gælder en selvrisiko på 1.266 kr. (2021) af enhver skade for bærbart IT udstyr og
mobiltelefoner.

IT databærer
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

161. Hvilke skader er dækket?
Forsikringen dækker omkostninger til rekonstruktion og geninstallation af skadede eller mistede
data som følge af en dækningsberettiget skade på IT-udstyret, se punkt 154.A. og punkt 154.B.

162. Hvilke skader er ikke dækket?
A

Tab forårsaget af:
- Slid og brug af mediet.
- Fejlprogrammering.
- Fejltastning.
- Fejlisætning.
- Tilfældig sletning.
- Defekter i mediet.

B

Tab af og skade på programmer af enhver art.

163. Hvilke betingelser gælder for dækning?
Det er en betingelse for erstatning,
1. At der bliver taget læsbar sikkerhedskopi* mindst én gang om ugen.
2. At sikkerhedskopien* bliver opbevaret i et aflåst databrandskab min. DS60 eller aflåst i en
anden brandsektion*, end der hvor dataene bliver brugt.

164. Hvordan erstatter vi?
Skaden bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen.
Forsikringssummen* danner øverste grænse for Bornholms Brandforsikrings erstatningspligt
inden for 12 måneder.

165. Ophør af virksomheden
Hvis virksomheden efter en skade ikke bliver genoptaget, erstatter forsikringen kun i det omfang,
forsikringstageren kan dokumentere nødvendige afviklingsforpligtelser.

IT meromkostninger
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

166. Hvilke omkostninger er dækket?
Forsikringen dækker efter en skade på det forsikrede IT-udstyr, se punkt 154.A. og punkt 154.B.,
nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger, som forsikringstageren måtte
pådrage sig i dækningsperioden* udover normale omkostninger for at undgå eller afkorte
afbrydelse eller forstyrrelse i driften.

167. Hvilke omkostninger er ikke dækket?
A

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

Dækningsperiode* og karenstid
1. Forsikringen dækker i dækningsperioden*, som er nævnt i policen. Dækningsperioden*
begynder ved karenstidens udløb.
2. Karenstiden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed bliver konstateret og
slutter efter det antal arbejdsdøgn, som er nævnt i policen.

168. Hvordan erstatter vi?
Skaden bliver erstattet på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i policen.
Forsikringssummen* danner øverste grænse for Bornholms Brandforsikrings erstatningspligt
inden for 12 måneder.

169. Skadeopgørelse
Erstatningen for en enkelt begivenhed kan højst være det beløb, der fremkommer ved fra det
antal dage, maskinen er ude af drift, at fratrække antallet af karensdage og gange det
fremkomne antal dage med den i policen angivne gennemsnitlige erstatning pr. arbejdsdøgn.

170. Ophør af virksomheden
Hvis virksomheden efter en skade ikke bliver genoptaget, erstatter forsikringen kun i det omfang,
forsikringstageren kan dokumentere nødvendige afviklingsforpligtelser.

Driftstab
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

171. Hvilke tab bliver erstattet?
Forsikringen dækker på forsikringsstedet og i dækningsperioden* forsikringstagerens driftstab*
som følge af:
A

At det forsikrede på det forsikringssted, der er nævnt med adresse i policen, bliver ramt af en
følgende begivenheder, som er dækket af Erhvervsløsøreforsikringen:
- Brand punkt 10
- Elskade punkt 11 til 16
- Storm og nedbør punkt 17 til 18
- Udstrømning af vand punkt 19 til 20
- Indbrudstyveri punkt 21 til 23
- Ran og røveri punkt 24 til 27
- Hærværk punkt 63 til 69

B

At de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, bliver ramt af en begivenhed,
1. Som er dækket af en oprettet bygningsbrandforsikring, dog ikke skade som følge af
kortslutning.
2. Som er dækket af en oprettet tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring på en sædvanlig
bygningsforsikring.
3. Som er dækket på Erhvervsbygningsforsikring etableret i Bornholms Brandforsikring med
undtagelse af Jordskade, Udvidelse for beboelsesejendom og Ny-, til- og/eller ombygning.

172. Specielt for lejere
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Er forsikringstageren lejer i de bygninger*, som det forsikrede befinder sig i, og sker der alene
skade på bygningen*, gælder disse udvidelser:
A

Selvom bygningens* ejer ikke har oprettet bygningsforsikring med sædvanlig brand-, tyveri-,
vand- eller stormskadeforsikring, dækker forsikringen i henhold til punkt 171, som om disse
forsikringer var oprettet. På samme måde dækker forsikringen Meromkostninger, se punkt 184 til
189, hvis forsikringen er udvidet med denne dækning.

B

Forsikringen dækker tillige et øget driftstab* og hvis forsikringen Meromkostninger punkt 184 til
189 er oprettet, rimelige, nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der skyldes, at
bygningens* ejer udnytter restværdidækningen i forbindelse med en dækningsberettiget skade
på en bygningsforsikring med sædvanlig brand-, tyveri-, vand- eller stormskadeforsikring.

173. Maksimumerstatning
A

Forsikringstageren kan højst få erstattet det faktisk lidte tab og faktisk afholdte
meromkostninger, der er dækket af driftstabsforsikringen og højst den forsikringssum*, der er
nævnt i policen.

B

Midlertidige foranstaltninger, der rækker ud over dækningsperioden*, bliver erstattet
forholdsmæssigt.

174. Hvilke tab bliver ikke erstattet?
Driftstab* eller forøgelse af driftstab*, som følge af:
1. Strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens normale drift som følge af forbedringer,
udvidelser eller lignende.
2. Offentlige påbud bortset fra udgifter til oprydning* og forurening*.

175. Hvilke betingelser gælder for dækning?
Hvis følgerne af en skade varer længere end 30 dage fra den dag skaden bliver konstateret,
dækker vi også tab som følge af hel eller delvis standsning af forsikringstagerens virksomhed det
første arbejdsdøgn efter, at skaden er konstateret.

176. Hvilke tab er dækket med særlige begrænsninger?
A

Driftstab som følge af brand-, tyveri- og vandskade, se punkt 10 og punkt 17 - 23 erstatter vi
indtil 15% af forsikringssummen, højst 705.600 kr. (2021), når skaden sker under transport i
Danmark eller udlandet. Ophold i forbindelse med transporten er en del af denne.

B

I bygning* andre steder i Danmark, hvor det forsikrede ville dækkes mod brand-, tyveri- og
vandskade, erstattes driftstab indtil 15% af forsikringssummen, højst 705.600 kr. (2021).

C

Er der aftalt Erhvervsbygningsforsikring i Bornholms Brandforsikring og er forsikringen udvidet
med lovliggørelses og/eller restværdidækning, dækker vi inden for dækningsperioden* som
følger:
1. Lovliggørelse
Driftstabsforsikringen dækker i højst 3 måneder ved dækningsperiode* på 6 – 12 måneder
eller 6 måneder ved dækningsperiode* på 15 – 36 måneder det driftstab, som
forsikringstageren måtte få ved forsinkelse som følge af krav fra offentlige myndigheder i
forbindelse med en dækningsberettiget skade under erhvervsbygningsforsikringen.
3. Restværdi*
Forsikringen dækker det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved forsinkelse af
virksomhedens genoptagelse som følge af, at en restværdidækning under
ejendomsforsikringen anvendes til at betale erstatning for fjernelse af anvendelige rester
og/eller opførelse af en ny bygning*.

177. Hvordan fastsættes forsikringssummen?
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A

Forsikringssummen* bliver fastsat af forsikringstageren med udgangspunkt i
forsikringsinteressen*.

B

Hvis dækningsperioden* er 6 - 12 måneder, skal forsikringsinteressen* fastsættes som
virksomhedens samlede forventede omsætning* i 12 måneder efter dækningsperiodens* start
med fradrag af det forventede forbrug i samme periode, af:
1. Indkøbte handelsvarer til videresalg.
2. Råvarer og andre varer til viderefremstilling.

C

Samme fastsættelse af forsikringsinteressen* bliver brugt, hvis dækningsperioden* er 15 - 24
måneder, men ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 24 måneder, eller - hvis
dækningsperioden* er 27 - 36 måneder - ud fra en forventet omsætning* og forbrug i 36
måneder.

D

Ved fastsættelse af forsikringsinteressen* bliver der taget hensyn til den valgte
dækningsperiode* og til muligheden for en eventuel udskydning af dækningsperiodens* start.

178. Dækningsperiode
A

Dækningsperioden* er 12 måneder, hvis der ikke er nævnt andet i policen.
Dækningsperioden* begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed bliver konstateret,
medmindre retten til udskydelse bliver benyttet (se punkt 178.B.) og ophører det antal måneder
senere, som er nævnt i policen og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

B

Er dækningsperioden* på 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet
for dækningsperiodens* start udskudt i indtil 6 måneder efter skadetidspunktet (se punkt
179.A.).

179. Skadeopgørelse
A

Hvornår bliver erstatningen opgjort?
1. Hvis dækningsperioden* ønskes udskudt (se punkt 178.B.), skal forsikringstageren inden 14
dage efter, at skaden er konstateret, give Bornholms Brandforsikring meddelelse om dag og
tid for dækningsperiodens* start, hvis ikke anden aftale træffes med Bornholms
Brandforsikring i forbindelse med skadebehandlingen. Tidspunktet for dækningsperiodens*
start kan herefter ikke ændres.
2. Skadeopgørelsen begynder senest 14 dage efter dækningsperiodens* udløb.

B

Hvordan bliver erstatningen fastsat?
1. Driftstabsforsikringen erstatter på basis af førsterisiko* med indtil den forsikringssum*, der er
nævnt i policen.
2. Driftstabserstatningen bliver opgjort som forskellen mellem den forventede omsætning* og
den, pga. skaden, konstaterede omsætning* i dækningsperioden* fratrukket forventede og
konstaterede udgifter, nævnt i punkt 177.B.
3. Hvis omsætning* kommer fra produkter med ’varierende lønsomhed’*, tages der ved
erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil.
4. Hvis der bliver sparet omkostninger under dækningsperioden*, bliver erstatningen sat
tilsvarende ned.
5. Omkostninger, der efter aftale med Bornholms Brandforsikring bruges til at begrænse
driftstabet*, bliver erstattet. Den samlede erstatning kan ikke blive større, end hvis
omkostningerne ikke var afholdt.
6. Erstatningsbeløbet bliver tillagt rimelige og nødvendige omkostninger til forsikringstagerens
sædvanligt anvendte revisor i forbindelse med opgørelse af en skade, der er dækket af
forsikringen. Omfanget af revisors assistance ved opgørelsen skal på forhånd aftales mellem
forsikringstageren og dennes revisor og godkendes af Bornholms Brandforsikring.
Omkostninger i forbindelse med en evt. voldgiftssag eller retssag er ikke dækket.
Erstatningen udgør indtil 5% af erstatningsbeløbet, højst 352.700 kr. (2021).
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7. Inden for forsikringssummen* erstatter vi forsikringstagerens dokumenterede lønudgifter, der
er afholdt til egne ansatte, der ikke har været brug for på grund af skaden og de tilhørende
dokumenterede ’lønafhængige omkostninger’*.
8. Efter aftale med Bornholms Brandforsikring vil en del af driftstabssummen kunne anvendes til
omskoling mv. af medarbejdere, hvis der er behov herfor på grund af ændringer af
produktionsapparat eller produktionsmetoder efter et dækningsberettiget driftstab*. Vi betaler
erstatning inden for driftstabssummen med 5% af denne, højst 500.000 kr. (2021).
9. Hvis der pga. fareforøgelse, urigtige risikooplysninger, særlige vilkår eller lignende sker
reduktion i erstatningen fra erhvervsløsøreforsikringen for den skade, der er årsag til
driftstabet*, vil erstatningen fra driftstabsforsikringen blive reduceret tilsvarende.

180. Pligt til oplysning
Forsikringstageren har pligt til at give Bornholms Brandforsikring alle oplysninger, herunder alle
regnskabsmæssige oplysninger, til brug for fastsættelse og udregning af erstatning.
Sker det ikke, kan Bornholms Brandforsikring fastsætte erstatningen efter skøn.

181. Pligt til at begrænse skade
Forsikringstageren er i samarbejde med Bornholms Brandforsikring forpligtet til i videst muligt
omfang, at afværge og begrænse en skades virkninger, herunder forsøge at opretholde
omsætning* af varer og tjenesteydelser.

182. Erstatning ved manglende tyverisikring mv.
Hvis betingelser/krav til varegruppe og/eller tyverisikring/sikringsniveau ikke er overholdt, vil
erstatningen blive opgjort som nævnt i punkt 23.B.1 og punkt 23.B.2. (40/60-reglen).

183. Hvordan dækker vi ved ophør af virksomheden efter skade?
A

Hvis driften af virksomheden efter en skade ikke bliver genoptaget/fortsætter med samme
forsikringstager, bliver driftstabet* udregnet for perioden, indtil virksomheden kunne være i
normal drift igen.

B

Af det udregnede driftstab* erstatter vi inden for dækningsperioden* den del, som svarer til
uundgåelige faste omkostninger, som forsikringstageren kan dokumentere er afholdt.

C

Hvis virksomheden ikke bliver genoptaget som følge af årsager, forsikringstageren ikke har
indflydelse på, erstattes uden hensyn til punkt 183.B.

Meromkostninger
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

184. Hvilke meromkostninger bliver erstattet?
Forsikringen dækker i dækningsperioden* rimelige, nødvendige og dokumenterede
meromkostninger, som følge af at det forsikrede eller de bygninger*, som det forsikrede befinder
sig i, bliver ramt af en begivenhed, som er dækningsberettiget, (se punkt 171).

185. Hvilke meromkostninger bliver ikke erstattet?
A

Meromkostninger, der opstår efter dækningsperiodens* udløb.

B

Meromkostninger som følge af:
1. Strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens normale drift som følge af forbedringer,
udvidelser eller lignende.
2. Offentlige påbud bortset fra udgifter til oprydning* og forurening*.
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186. Maksimumerstatning
A

Forsikringstageren kan højst opnå erstatning svarende til faktiske afholdte meromkostninger.

B

Midlertidige foranstaltninger, der rækker ud over dækningsperioden*, bliver erstattet
forholdsmæssigt.

C

Bornholms Brandforsikrings erstatningspligt kan ikke overstige forsikringssummen*.

187. Hvordan fastsættes forsikringssummen?
Forsikringssummen* bliver fastsat af forsikringstageren med udgangspunkt i de
meromkostninger, der skønnes nødvendige i dækningsperioden og som overstiger de
omkostninger, som forsikringstageren normalt ville have haft i den samme periode, hvis tabet
eller skaden ikke var sket.

188. Dækningsperiode
Dækningsperioden* begynder på det tidspunkt, hvor tabet eller skaden bliver konstateret eller
ved karenstidens udløb og ophører det antal måneder senere som fremgår af policen.

189. Skadeopgørelse
A

Skadeopgørelsen begynder, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt, dog senest 14
dage efter dækningsperiodens* udløb.

B

Meromkostningsforsikringen erstatter på basis af førsterisiko* med indtil den forsikringssum*, der
er nævnt i policen.

C

Hvis der pga. fareforøgelse, urigtige risikooplysninger, særlige vilkår eller lignende sker reduktion
i erstatningen fra erhvervsløsøreforsikringen for den skade, der er årsag til meromkostningerne,
vil erstatningen for meromkostningerne blive reduceret tilsvarende.

Svigt af energiforsyning
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

190. Hvilke tab bliver erstattet?
Inden for dækningsperioden* er forsikringen udvidet til at dække det driftstab*, som
forsikringstageren måtte få ved, at virksomhedens el-forsyning helt eller delvis bliver afbrudt som
følge af, at el-distributør eller el-producent bliver ude af stand til at levere den fornødne
elektricitet.
Driftstabet skal skyldes en skade, der vil kunne blive dækket af en sædvanlig brandforsikring,
dog ikke skade som følge af kortslutning.

191. Hvilke tab bliver ikke erstattet?
Driftstab* som følge af terror*.

192. Forsikringssum
Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
forsikringsaftalen, dog højst den sum, der er gældende for punkt 171 til 183 Driftstab.

193. Hvordan erstatter vi?
Forsikringen erstatter driftstabet efter erstatningsreglerne i punkt 171 til 183 Driftstab.
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Svigt af vandforsyning
Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge policen.

194. Hvilke tab bliver erstattet?
A

Inden for dækningsperioden er forsikringen udvidet til at dække det driftstab*, som
forsikringstageren måtte få ved, at virksomhedens vandforsyning helt eller delvis bliver afbrudt
som følge af
1. At det forsynende vandværk på grund af en dækningsberettiget skade på en sædvanlig
brandforsikring - dog ikke skade som følge af kortslutning* - bliver ude af stand til at levere
den fornødne mængde vand.
2. Et påbud/forbud givet af sundhedsmyndighederne til det forsynende vandværk på grund af en
konstateret forurening i vandværkets vandforsyningssystem.

B

Desuden dækker forsikringen det driftstab*, som forsikringstageren måtte få ved, at det
forsynende vandværk, efter et påbud/forbud givet af sundhedsmyndighederne i forbindelse med
en konstateret forurening i vandværkets vandforsyningssystem, ikke er i stand til at levere vand
til virksomhedens produktion i en kvalitet, der er acceptabel for sundhedsmyndighederne.

195. Hvilke tab bliver ikke erstattet?
Driftstab* som følge af terror*.

196. Forsikringssum
Forsikringen erstatter på basis af førsterisiko* indtil den forsikringssum*, der er nævnt i
forsikringsaftalen, dog højst den sum, der er gældende for punkt 171 til 183 Driftstab.

197. Hvordan erstatter vi?
Forsikringen erstatter driftstabet efter erstatningsreglerne i punkt 171 til 183 Driftstab.
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Varegruppeskema
Varegrupper og sumbegrænsninger for varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration – samt ved opbevaring
på lager.
Sumbegrænsninger for særligt løsøre i form af elektronisk udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger .
Sikringsniveau

VAREGRUPPE 1

10

20

30

40

50

0

33.733

101.187

202.374

*)

17.170

33.733

101.187

*)

*)

101.187

202.374

*)

*)

*)

202.374

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

587.367

*)

*)

*)

*)

Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal,
der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter,
ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede).
Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer indgår.
Lomme- og armbåndsure med en stykværdi over 1.000 kr.
VAREGRUPPE 2
Tobaksvarer
VAREGRUPPE 3
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr.
Foto- og filmudstyr
It-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel,
og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem
Læder- og skindbeklædning
Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse
Parfumerivarer
Pelse og pelsværk
Satellitudstyr herunder navigationsudstyr
TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr
som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt
paraboler
Våben, ammunition og sprængstoffer
VAREGRUPPE 4
Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3)
Cd'er, dvd'er samt elektroniske spil
Elektroniske kontormaskiner (som ikke hører til varegruppe 3)
Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske)
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr
Spiritus
Sportsudstyr
VAREGRUPPE 5
Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under 10.000 kr.
Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og
udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under 1.000 kr.
Brillestel
Cykler samt reservedele og udstyr til cykler
El-og motordrevet håndværktøj.
Fodtøj
Hårde hvidevarer
Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.
Motorcykler, scootere og knallerter der ikke er indregistrerede samt
reservedele og udstyr til disse, (tv, radio- og navigationsudstyr
hører til varegruppe 3)
Møbler med en stykpris over 1.000 kr.
Skibs-og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til
varegruppe 3)
Solbriller med en stykværdi over 100 kr.
Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.
Ure med en stykværdi under 1.000 kr.
Solceller som lagervare
VAREGRUPPE 6
Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr, til internt brug i
virksomheden:
Foto- og filmudstyr
It-udstyr herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og
andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr
Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr
som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd-og cd-udstyr samt
paraboler
*) Individuel sum - Sumgrænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2021 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks.
Øvrig løsøre - Varer der ikke er nævnt i varegruppe 1 til og med varegruppe 5 samt løsøre der ikke er nævnt i særligt løsøre.
Skemaet er baseret på F & P´s reviderede varegrupper og sikringsniveauer (2005) – for yderligere information se evt.
www.sikringsguiden.dk.
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Sikringsniveauer - Skalsikring
Krav om sikringsniveau kan fremgå af policen og varegruppeskema. Der gælder samme sikringskrav for løsøre, der befinder sig udenfor
forsikringsstedet som på forsikringsstedet. Dette skema er minimunskrav til skalsikring. Der kan være krav til cellesikring og objektsikring.
Yderligere information kan ses på www.sikringsguiden.dk eller ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring.

Skalsikring - minimumskrav

Sikringsniveau 10

Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

1. Større åbninger skal være forsynet med døre,
vinduer, porte eller lemme.

Der kræves ikke elektronisk overvågning på
sikringsniveau 10.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere
– eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås
med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3
(GRØN klasse) eller tilsvarende jf.
www.sikringsguiden.dk.
1. Større åbninger skal være forsynet med døre,
vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med en Forsikring &
Pension-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse)
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de
tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i
rummets grænseflader.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

Sikringsniveau 20

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med en Forsikring &
Pension-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller
tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk, fastholdes med
en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en
låsebom.

3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal
sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension
eller tilsvarende i henhold til de europæiske
standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være
35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om
Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Sikringsniveau 30

1. Større åbninger skal være forsynet med døre,
vinduer, porte eller lemme.

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte
og lemme i grænsefladerne.

2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pensionregistreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
Forsikring & Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal
være aflåst med minimum en Forsikring & Pensionregistreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med en Forsikring & Pension-registreret
hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt
løsøre.

5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt
kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension
eller tilsvarende i henhold til de europæiske
standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal
sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være
35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om
Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
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Sikringsniveau 40

1. Større åbninger skal være forsynet med døre,
vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pensionregistrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller
med porte efter SSF 1074, klass 1 (GUL klasse) eller
tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være
forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret
tilsvarende.

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte
og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pensionregistreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt
løsøre.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
Forsikring & Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal
være aflåst med minimum en Forsikring & Pensionregistreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med en Forsikring & Pension-registreret
hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

1) Større åbninger skal være forsynet med døre,
vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pensionregistrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller
med porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være
forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret
tilsvarende.
2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det
forsikrede skal forstærkes med en
FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/
Sikringskataloget, kap. 6.

Sikringsniveau 50

3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pensionregistreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af
den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal
ske ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.
4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV
(BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
www.sikringsguiden.dk eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal
være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret
hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en Forsikring & Pensionregistreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ
klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og
bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.

5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt
kontrolcentral.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension
eller tilsvarende i henhold til de europæiske
standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal
sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være
30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om
Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
1) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte
og lemme i grænsefladerne.
2) Overvågning mod gennembrydning af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3) Overvågning mod gennembrydning af alle faste og
bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt
løsøre.
5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod
afdækning.
6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til
godkendt kontrolcentral.
9) Installationen udføres som et verificeret AIAanlæg.
10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring &
Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske
standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal
sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være
25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om
Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
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Ordforklaring
I alfabetisk orden. Ord og begreber, der i vilkår eller i policen er markeret med *, er nævnt i
ordforklaringen og skal betragtes som en del af vilkårene.
Andre omstændigheder
Forsikrede ting kan fx have bestående mangler eller have fået beskadigelser efter forsikringen er
oprettet.
Anden pludselig skade
En skade som følge af en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Årsag og virkning skal således
ske samtidig.
Brand (Ildsvåde)
Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft.
Brandcelle
En brandcelle er et brandteknisk begreb, som benyttes i bygningsreglementet. En brandcelle er ét eller
flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kræves til evakuering og til
redningsberedskabets redning af personer i tilstødende brandceller.
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 A2s1,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).
Følgende bliver ikke betegnet som bygninger:
Åbne skure, baldakiner, halvtage, solafskærmninger, markiser, overdækninger, drivhuse,
konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, boble- og presenninghaller, telte,
containere, skurvogne og lignende.
Bygningsglas
Glas og ruder af erstatningsmateriale for glas og glaskeramiske kogeplader, der er monteret på sin
blivende plads som bygningsdel på forsikringsstedet og glaskeramiske kogeplader som integreret del af
opstillet og tilsluttet elektrisk komfur.
Cellesikring
Lukker til et bestemt område, lokale, værelse eller rum inde i bygningen* sikret mod gennembrydning
og oplukning.
Container (skibscontainer og lagercontainer)
Container af stål på mindst 5 kubikmeter uden sideruder, vinduer, ovenlys eller lignende åbninger og
sikret med mindst en Forsikring & Pension*-godkendt containerlåsenhed med RØD-klassificering.
Dagsværdi
Genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skadens indtræden med rimeligt fradrag for værdiforringelse
som følge af slid, alder, brug, mode og på grund af ‘nedsat anvendelighed’* eller ‘andre
omstændigheder’*.
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Driftstab
Tab ved nedgang i omsætning* af varer og tjenesteydelser.
Dækningsperiode (ved driftstabs- og meromkostningsforsikring)
Dækningsperioden, der er nævnt i policen, er det tidsrum, for hvilket Bornholms Brandforsikring
erstatter tab som følge af en skade.
Dækningsperioden skal derfor svare til hele det tidsrum, hvor driftstab*/meromkostninger 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.
Eksplosion
En pludselig og hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, hvor der udvikles stærk varme og
sker en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.
Forsikring & Pension
Forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark.
Se www.fogp.dk
Forsikringsinteressen
Forsikringsinteressen er det beløb, som driftstabsforsikringen skal dække. Derfor skal
forsikringssummen* svare til forsikringsinteressen.
Forsikringssum/Forsikringsværdi
Forsikringssummen er det aftalte beløb i policen, der er Bornholms Brandforsikrings højeste hæftelse.
Forsikringsværdien er den værdi, det forsikrede bliver fastsat til. Forsikringsværdien kan blive opgjort til
fx nyværdi* eller dagsværdi*.
Forskriftsmæssigt ildsted
Ildsted, der overholder gældende lovgivning og er godkendt af myndighederne.
Forurening
Efter en skade kan bygnings- eller løsørerester være forurenet af sod, PVC-rester, asbest,
udstrømmende kemikalier, olie og lignende.
Disse rester skal afleveres på et kemikalieaffaldsdepot eller destrueres, fx på Kommunekemi.
Fundament, forsvarligt
Muret eller støbt stribe- eller punktfundament eller træstolper, der er trykimprægneret efter NTR klasse
M eller A (Nordisk Træbeskyttelsesråd). Fundamentet skal være ført ned til frostfri dybde.
Førsterisiko
I skadetilfælde erstatter vi fuldt ud, indtil det forsikrede beløb uden hensyn til, om det forsikredes
samlede værdi på skadetidspunktet overstiger forsikringssummen*. Førsterisiko er derfor et
dækningsprincip, hvor reglerne om underforsikring* ikke bliver brugt.
Godkendt cykellås
Det er alle DVN (Dansk Varefakta Nævn) godkendte låse. Det er nævnt i låsebeviset, om låsen er DVNgodkendt.
Helårsbolig
Den adresse, hvor man bor hele året og er tilmeldt folkeregistret.
Hærværk
Forsætlig beskadigelse af det forsikrede.
Ildsvåde
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Se brand.
Indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed
Værdiopbevaringsenhed*, hvis modstandsdygtighed over for indbrudsangreb har været underkastet
prøvning og bedømmelse efter en Nordisk eller Europæisk Standard eller ’Forsikring & Pensions’*
standardtyvmetode.
En indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed skal opstilles efter fabrikantens anvisning og altid være
fastgjort til stabil bygningsdel, hvis egenvægten er mindre end 250 kg.
Indbrudstyveri
Indbrudstyveri er, når tyven:
1. Ved synlig vold mod lukke, dvs. dør, vindue, lem, port eller lignende har skaffet sig adgang til
bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum.
2. Bevisligt ved dirke, falsk eller tillistet nøgle har skaffet sig adgang til bygning, lokale, værelse, loftseller kælderrum.
3. Er kommet ind gennem åbning, der ikke er beregnet til indgang. Vindue og lem betragtes ikke som
åbning.
4. Stjæler ting gennem åbning, som umiddelbart forinden er frembragt fx ved at knuse en vinduesrude.
Induktion
Se Lynnedslag*.
In natura
I stedet for erstatning i penge erstatter vi de skaderamte genstande med tilsvarende fysiske
genstande. I praksis erstatter vi ofte ved betaling af regningen for udskiftning af de skaderamte
genstande.
Inventarglas
Inventarglas er:
1. Glas, der indgår som fast bestanddel i diske og montrer.
2. Ruder af enhver art i udhængs- og udstillingsskabe, der er monteret på forsikringsstedets ydervægge.
3. Fastmonterede spejle.
4. Rullespejle.
5. Glaskeramiske kogeplader, som tilhører forsikringstager.
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
Etage eller lokale i etage under stueetagen i en bygning, placeret helt eller delvis under jordniveau.
Lynnedslag
Elektriske uvejr, kolde lyn, induktion*. Elektrisk udladning mellem skyer og jordoverfladen fremkaldt af
en elektrisk spændingsforskel på flere mio. volt. Den overspænding – også kaldet induktion* - som kan
opstå i forbindelse med elektrisk uvejr, medfører en varmeudvikling, som smelter og forkuller
elledningernes isolation, hvorved der opstår kortslutning*.
Lønafhængige omkostninger
Omfatter for eksempel feriepenge, ATP og bidrag til sygelønsfond.
Låseenhed – Forsikring & Pension* godkendt
Låsekasse med godkendt cylinder, nødvendigt tilbehør og slutblik eller godkendt låsebeslag med
godkendt hængelås.
Nedsat anvendelighed
En genstands anvendelighed kan være nedsat på grund af forældet konstruktion, uhensigtsmæssigt
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materialevalg, manglende forenelighed med nyere maskiner/tilbehør, mangelfuld ydeevne i forhold til
nyere modeller og lignende.
Nyværdi
Prisen for en ny tilsvarende genstand 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.
Objektsikring
Mekanisk ‘sikringsenhed’* for eksempel gitter- eller pladeskab eller sikringsskab*.
Omsætning
Omsætning er den fakturerede omsætning uden moms, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.
Oprydning
Generel oprydning og fjernelse af det forsikrede, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen.
Overspænding
Er en spænding, der er højere end den for en bestemt elektronisk komponent værende driftsspænding.
Pengerepræsentativer
Pengerepræsentativer er fx vaskepoletter, danmøntkort, telekort, taletidskort, betalingskort, gavekort,
klippekort og andre brugbare billetter og kort, frimærker, stempelmærker, underskrevne checks
(ucrossede), tips- og lottokvitteringer, lodder der indeholder gevinster samt ‘umøntet ædelt metal’*.
Ran
Tyveri, der sker åbenlyst og uden brug af vold og bemærkes 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.
Restværdi
Værdien af brugbare bygningsrester efter en skade. Ved brug af restværdiforsikringen kan der være
behov for at forlænge dækningsperioden på huslejetabs- og driftstabsforsikringen.
Røveri
Røveri er, når tyven fratager eller aftvinger det forsikrede fra forsikringstager eller dennes ansatte ved
vold eller trussel om øjeblikkelig brug af vold.
Selvrisiko
Et 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 genstande i uaflåsede
bygninger* eller fra uaflåsede rum samt tyveri af genstande under åben himmel.
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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 ca. 300 km i timen.
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.
Standardprogrammer
Standardprogrammer er programmer, der er almindeligt tilgængelige i handelen. Programmer, der er
udviklet af forsikringstageren/virksomheden, og programmer, der er specielt udviklet til virksomheden,
bliver ikke betragtet som standardprogrammer.
Storm
Mindst vindstyrke 8 svarende til en middelvindhastighed på mindst 17,2 m/sek.
Stormflod
Oversvømmelse opstået som følge af ekstrem høj vandstand 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 fast ejendom.
Ifølge stormflodsloven skal forsikringsselskaber, der aftaler forsikring mod brand på fast ejendom,
opkræve en afgift for hver police.
Terror
Ved terror forstås en handling,
- der involverer, men ikke nødvendigvis er begrænset til, brug af fysisk magt eller vold og/eller trussel
herom.
- begået af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller på vegne af eller i
tilknytning til en eller flere organisationer eller regeringer.
- af politiske, religiøse, ideologiske eller etniske grunde, herunder med en hensigt at påvirke en eller
flere regeringer og/eller skabe frygt i offentligheden eller dele af offentligheden.
- som er egnet til at påvirke en eller flere regeringer og/eller at skabe frygt i offentligheden eller dele af
offentligheden.
Ulovlig handling
Handling, der har til formål at skade en virksomheds omsætning ved hærværk mod konsumvarer i køle/frysediske eller -skabe, hvad enten handlingen medfører inficering eller anden sundhedsskadelig
påvirkning af konsumvarerne eller blot rejser bekræftet mistanke herom, fx ved fundet af en kanyle i
umiddelbart nærhed af varerne.
Umøntet, ædelt metal
Ædelt metal som for eksempel råvarer af guld, sølv eller platin, der ikke er omdannet til mønter.
Umøntet ædelt metal bruges normalt til fremstilling af smykker og lignende.
Underforsikring
Hvis forsikringssummen* er mindre end værdien af det forsikrede, er der underforsikring.
Underforsikring betyder, at en skade bliver erstattet forholdsmæssigt.
2 eksempler på underforsikring på sumforsikring:
Forsikringssummen* i policen er 2.000.000 kr.
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Den egentlige forsikringsværdi* er 3.000.000 kr.
Eksempel på delskade
Skaden er på 1.500.000 kr.
Erstatningsberegning 66 2/3 % af 1.500.000 kr.
Forholdsmæssig erstatning 1.000.000 kr.
Eksempel på totalskade
Totalskade 3.000.000 kr.
Forsikringssummen bliver betalt fuldt ud 2.000.000 kr.
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.
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.
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.
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