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Byggepladsforsikring
Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv
og vilkåerne for Løsøreforsikringen, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår.

1. Hvilke genstande er omfattet

3.2 Tyveri af eller skade på selvkørende arbejdsmaskiner og –materiel, når nøgler eller andre oplåsningsmedier ikke er fjernet fra disse maskiner, når de
ikke er i brug.

Hvis anført i policen er følgende genstande omfattet,
når de tilhører eller ejes af den forsikrede virksomhed:

3.3 Tyveri af containere/skurvogne, der er under
transport samt genstandene heri.

• Erhvervsmæssige materialer og erhversmæssigt
materiel, arbejdsredskaber, værktøj, montageudstyr, stilladser o.lign, når disse befinder sig i container og/eller skurvogn
• Containere
• Skurvogne
• Selvkørende/mobile arbejdsmaskiner og større ma
teriel f.eks stilladser og større strømtavler, hvilke
ikke kan flyttes af en enkeltperson, dækkes under
åben himmel

3.4

3.5	Driftstab, tab af marked eller andre indirekte tab.

4. Forsikringssum og selvrisiko
4.1
Forsikringssummen og selvrisikoen fremgår af
policen. Dækningen er en førsterisikoforsikring og
forsikringssummen indeksreguleres ikke.

2. Hvad dækkes

4.1.1	Den samlede erstatning pr. skadebegivenhed
kan ikke overstige forsikringssummen pr. containere/skurvogne ganget med det opgivne
antal af containere/skurvogne.

2.1
Forsikringen dækker direkte skader på omfattede genstande som følge af:
2.1.1

Trailere, pavilloner o.lign. samt genstandene heri.

Brand jf. løsøreforsikringsvilkårene

5. Hvor dækker forsikringen

2.1.2	Indbrudstyveri jf. løsøreforsikringsvilkårene
2.1.3 Tyveri af hele containeren/skurvognen

De omfattede genstande er dækket overalt i Danmark,
herunder Færøerne og Grønland.

2.1.4 Hærværk på de forsikrede genstande i forbindelse med indbrudstyveri, jf. løsøreforsikringsvilkårene

6. Sikringskrav for containere

2.2 Selvkørende/mobile arbejdsmaskiner og større
materiel f.eks stillads og større strømtavle, hvilke ikke
kan flyttes af en enkeltperson, er ydermere dækket
mod anden skade jf. løsøreforsikringsvilkårene, samt
tyveri og hærværk.

6.1
Containeren skal være aflåst med låsebom eller
sikkerhedslås som er F&P registreret låseenhed IV
(RØD klasse). Ved anvendelse af låsebom skal denne
aflåses med bolthængelås med F&P registreret låseenhed IV (RØD klasse).

3. Hvad dækkes ikke

6.2 Alle døråbninger i containeren skal forsynes
med den krævede låseenhed. Det er en betingelse for
dækning, at der i containeren ikke er vinduer, døre
eller åbninger i grænsefladen større end 10 x 10 cm.

3.1
Indbrudstyveri, når der ikke er tegn på voldeligt
opbrud af containeren/skurvognen.
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Det er forsikringstagerens forpligtigelse at sørge for,
at containeren er aflåst efter denne sikkerhedsforskrift. Hvis det undlades kan erstatning bortfalde i
tilfælde af skade.

7. Sikringskrav for skurvogne
7.1
Skurvognens indgangsdøre skal være aflåste
med F&P godkendte låseenheder eller F&P godkendte
hængelåse og beslag i låseenhed III (BLÅ klasse) eller
bedre. Døre af træ skal være forstærket med mindst 2
mm jernplade påskruet dørene indvendigt.
7.2
Vinduer skal være beskyttede med indvendige
forskriftsmæssigt korrekt monterede F&P godkendte
gitre i låseklasse III (BLÅ klasse) eller bedre.
7.3
I tilfælde af skade vil retten til erstatning helt
bortfalde såfremt sikrede eller den, det påhviler at
påse forskrifternes gennemførelse, har forsømt at
overholde disse regler – og dette har betydning for
skadens indtræden eller omfang.

8. Erstatningsopgørelse
Erstatningen bliver opgjort i henhold til reglerne i
punkt 14. Løsøreforsikring.
Bemærk, at erstatningen for selve containeren og
skurvognen bliver opgjort til dagsværdi. Det vil sige
at de erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen
umiddelbart før skaden med rimelige fradrag for
værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder.

4
Strandgade 27A · 1401 København K · CVR-nr. 51148819 · tlf. 3314 3748 · kfforsikring@kfforsikring.dk · kfforsikring.dk

