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Løsøreforsikring

1. Hvilke genstande er omfattet

1.1   Af dækningsskemaet fremgår dækningsomfanget 
for genstandene.

1.2   Genstande som tilhører andre, og hvor forsik-
ringstager bærer risikoen herfor, og anden for-
sikring ikke kan forpligtes, er også omfattet af 
forsikringen.

2. Hvilke genstande er ikke omfattet
 

2.1  Ting, som er omfattet af anden forsikring eller af 
garantitilsagn – for eksempel en bygningsforsik-
ring, en privatforsikring, forhandlergarantier eller 
gennem vedligeholdelses- og serviceabonne-
menter.

2.2   Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering 
med ædelt metal, der indeholder 333 promille 
rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte 
perler, kulturperler, smykke- og juvelerarbejder, 
hvori de nævnte materialer indgår.

2.3   Lomme- og armbåndsure med en stykværdi på 
over 2.000 kr.

2.4  Trailere, påhængsvogne, sø- og luftfarttøjer.

2.5   Genstande som ikke tilhører forsikringstageren 
(den forsikrede virksomhed). Se dog punkt 1.2.

3. Dækninger

3.1   Det fremgår af policen hvilke dækninger der er 
valgt for genstandene. 

3.2   I dækningsskemaet fremgår hvad hver dækning 
dækker. Der er en oversigt i hver skema over 
hvilke genstande der er omfattet, og det frem-
går med ikoner, hvorvidt genstanden er dækket, 
ikke dækket eller begrænset dækket. Begrænset 
dækning bruges, når der er gestande der f.eks. 
har dæknings- og/eller sumbegrænsning.

3.3   Yderligere løsøreforsikringer er beskrevet i punkt 11.

Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår 
for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår.
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4. Dækningsskema – Løsøre - Brand 

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:

4.1.1 Brand (ildsvåde). 
4.1.2 Lynnedslag direkte i det forsikrede eller i bygning, hvori det befinder sig.
4.1.3 Eksplosion (en momentant forløbende kemisk proces).
4.1.4 Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettede anlæg til rumopvarmning.
4.1.5 Nedstyrtning fra eller af fly.
4.1.6 Brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand.
4.1.7   Brandskader på genstande uden for bygning, dog kun på forsikringsstedet. Der erstattes med 

maksimalt 500.000 kr.

Forsikringen dækker ikke:

4.2.1  Skade, der består i svidning eller smeltning, for eksempel gløder fra tobaksrygning eller pejs.
4.2.2   Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller 

teknisk svigt.
4.2.3  Skade af kosmetisk art. Ved brandskader (ildsvåde) i forbindelse med “varmt arbejde” se punkt 16.

Forsikringen omfatter:

 

4.3.1  Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, løse tæpper, gardiner, male-
rier, lamper, kontormaskiner, it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, inklusiv retab-
lering af data på elektronisk databærende medier, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, skilte 
(men ikke bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsudøvelse), hegn omkring 
virksomheden, ikke-registreringspligtige køretøjer, øvrigt driftsudstyr samt lokaleindretninger  
bekostet af virksomheden. Kontorinventar og it-udstyr beroende hos virksomhedsejere samt virk- 
somhedens fastansatte er dækket med en første risikosum på 25.000. kr. pr. hjemmearbejdsplads.

4.3.2   Varer med henblik på salg. Råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, herunder emballage.
4.3.3  Originalmodeller og tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader, karto-

teker, forretningsbøger og lignende. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen for løsøre.
4.3.4   Penge og pengerepræsentativer, herunder aktier, obligationer, ubrugte frimærker og lignende 

samt værdipapirer. Erstattes med maksimalt 50.000 kr. 
4.3.5  Erhvervsløsøre tilhørende virksomheden beroende i bygning, midlertidig uden for forsikrings- 

stedet, for eksempel rejse-kollektioner, it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt  
mobiltelefoner. Der erstattes med højst 20% af forsikringssummen, dog maksimalt 400.000 kr. 
Bærbart it-udstyr og mobiltelefoner dækkes også uden for bygning, dog med maksimalt 50.000 kr.

4.3.6  Udstillingskunst i bygning tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer 
risikoen for det og anden forsikring ikke kan forpligtes. Der erstattes med maksimalt 100.000 kr. 

4.3.7  Registreringspligtige motorkøretøjer og knallerter er kun omfattet af forsikringen, hvis virksom-
heden primært handler med og/eller reparerer motorkøretøjer, og dækningen forudsætter, at 
motorkøretøjerne er opbevaret i en bygning på forsikringsstedet.

4.3.8  Fastmonterede glas i vindues- og dørpartier samt sanitet i lejede virksomhedsbygninger og  
lokaler når forsikringstageren har forsikringspligten.

Dækket Ikke dækket Begrænset dækning
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5. Dækningsskema – Løsøre - Tyveri samt hærværk

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:

5.1.1   Indbrudstyveri, dette foreligger når tyven:
 • ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, lem, port el.lign.) har skaffet sig adgang til bygning
 • beviseligt ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning
 •  er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang F.eks. skorstene, skakter og 

ventilationskanaler. Vinduer og lemme anses ikke som en åbning i den forbindelse
 •  stjæler løsøre gennem åbninger, som umiddelbart forinden er frembragt, f.eks. ved at knuse 

vinduesruder
5.1.2 Tyveri fra aflåste udhængsskabe erstattes med maksimalt 5.000 kr. 
5.1.3 Indbrudstyveri fra og tyveri af containere på forsikringsstedet erstattes med maksimalt 250.000 kr. 
5.1.4  Tyveri og hærværk på fastmonterede skilte, hjertestartere og sikringsudstyr placeret på bygning 

eller fastmonteret på beton  og/eller stålsøjler i umiddelbar nærhed af virksomhedens indgangs-
parti(er).

5.1.5  Ran, dvs. tyveri i tilfælde af, at den sikrede eller andre i umiddelbar nærhed af gerningsstedet  
bemærker, at der sker tyveri i samme øjeblik det finder sted.

5.1.6  Røveri, dvs. når tyven har anvendt vold eller fremsat trusler om at anvende vold overfor sikrede 
personer. Gælder både i og uden for bygning.

5.1.7 Hærværk inde i bygninger.
5.1.8  Dækningen er betinget af, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflukkede og  

aflåsede, og at vinduer er lukkede og tilhaspede. Købstædernes Forsikring kan opstille særlige  
krav om tyverisikring. Se også punkt 12 og policetillæg med sikringskrav.

Forsikringen dækker ikke:

5.2.1 Tyveri, hvis der ikke foreligger indbrudstyveri. 
5.2.2  Tyveri, hvor de stjålne genstande skaffes bort fra forsikringsstedet via en dør, port el.lign., som  

det er muligt for gerningsmanden at åbne indefra uden derved at påføre døren/porten tegn på 
opbrud, medmindre det sker i forbindelse med indbrudstyveri.

5.2.3  Tyveri af ting der befandt sig uden for bygning. Ting, som befinder sig i åbne skure, halvtage,  
drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, telte og lignende, betragtes 
ikke som opbevaret i bygning.

5.2.4 Glemte, tabte eller forlagte ting.
5.2.5 Indbrudstyveri, hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed. 
5.2.6  Hærværk på møntbokse, vekselautomater eller spilleautomater, når der ikke foreligger indbruds-

tyveri. 
5.2.7  Hærværk på ting som befinder sig uden for bygning. Ting, som befinder sig i åbne skure, halvtage, 

drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, telte og lignende, betragtes 
ikke som opbevaret i bygning.

5.2.8 Skade af kosmetisk art.

Dækket Ikke dækket Begrænset dækning
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5. Dækningsskema – Løsøre - Tyveri samt hærværk, forsat

Forsikringen omfatter:

5.3.1  Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, løse tæpper, gardiner, malerier, 
lamper, kontormaskiner, it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, inklusiv retablering af 
data på elektronisk databærende medier, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, skilte (men ikke 
bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsud øvelse), hegn omkring virksom-
heden, ikke-registreringspligtige køretøjer, øvrigt driftsudstyr samt lokaleindretninger bekostet af 
virksomheden. Virksomhedens cykler er tillige dækket uden for forsikringsstedet. Uden for aflukket 
og aflåst bygning dækkes kun, hvis cyklen er låst med en DVN-godkendt lås. Det er en forudsæt-
ning for dækning, at cyklens stelnummer kan oplyses.  
Kontorinventar og it-udstyr beroende hos virksomhedsejere samt virksomhedens fastansatte er 
dækket med en første risikosum på 25.000. kr. pr. hjemmearbejdsplads.

5.3.2  Varer med henblik på salg. Råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, herunder emballage.  
For så vidt angår tobaksvarer samt elektronisk udstyr erstattes maksimalt med 500.000 kr. i  
forbindelse med røveri (anvendelse af vold eller fremsættelse af trusler om at anvende vold) samt 
i forbindelse med ran (tyverier, der bemærkes i gerningsøjeblikket)

5.3.3  Originalmodeller og tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader, karto-
teker, forretningsbøger og lignende. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen for løsøre.

5.3.4  Penge og pengerepræsentativer, herunder aktier, obligationer, ubrugte frimærker og lignende 
samt værdipapirer.

 Dækningsbegrrænsning fremgår af policen for: 
 •  Tyveri sket ved anvendelse af vold eller med trusler om anvendelse af vold (røveri) over for 

sikrede personer 
 • Indbrudstyveri af penge i almindelig gemme
 • Indbrudtyveri af penge fra pengeskab. Sikringskrav fremgår af afsnit 12.4.2 om sikring.  
 • Røveri og overfald under transport uden for virksomheden 
5.3.5   Erhvervsløsøre tilhørende virksomheden beroende i bygning, midlertidig uden for forsikringsstedet, 

for eksempel rejsekollektioner, it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt mobiltelefoner. 
Der erstattes med højst 20% af forsikringssummen, dog maksimalt 400.000 kr. Bærbart it-udstyr 
og mobiltelefoner dækkes også ved simpelt tyveri i og uden for bygning, dog med maksimalt 
50.000 kr.  

5.3.6    Udstillingskunst i bygning tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer 
risikoen for det og anden forsikring ikke kan forpligtes. Der erstattes med maksimalt 100.000 kr. 

5.3.7  Registreringspligtige motorkøretøjer og knallerter er kun omfattet af forsikringen, hvis virksom-
heden primært handler med og/eller reparer motorkøretøjer. Der er kun dækning, når motor- 
køretøjet eller dele heraf stjæles ved indbrudstyveri. 

5.3.8  Fastmonterede glas i vindues- og dørpartier samt sanitet i lejede virksomhedsbygninger og lokaler 
når forsikringstageren har forsikringspligten.

Dækket Ikke dækket Begrænset dækning
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6. Dækningsskema – Løsøre - Anden skade

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:

6.1.1  Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede, herunder, men ikke 
begrænset til:

6.1.2 Storm og skypumpeskader på vindstyrke 8 og derover (17,2m pr. sek.)
6.1.3  Vand, der som følge af voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og der-

for oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intakte 
afløbsledninger. Det er en forudsætning for denne dækning at ubenyttede toiletter og afløb er 
afblændet

6.1.4 Udefra kommende skader på maskiner med videre 
6.1.5 Påkørsel 
6.1.6 Skade på ting, der vælter eller falder ned 
6.1.7   Anden skade på genstande uden for bygning, dog kun på forsikringsstedet. Der erstattes med 

maksimalt 500.000kr. 
6.1.8  Udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer.

Forsikringen dækker ikke:

6.2.1  Skader der er undtaget i forsikringsvilkårene.
6.2.2 Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår.
6.2.3   Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillin-

gen samt slid.
6.2.4 Skade sket i forbindelse med byggearbejder.
6.2.5 Skade, som følge af frostsprængning, medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen.
6.2.6   Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund-  

eller kloakvand.
6.2.7   Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere og anlæg med videre, som  

maksimalt kan rumme 20 liter.
6.2.8  Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder – revner, sprækker, åbninger og 

lignende, medmindre det skyldes en forsikringsdækket bygningsskade.
6.2.9  Skade, som følge af vindpåvirkning ved vindstyrker på under 8 (17,2 m pr. sek.). 
6.2.10  Hvis skaden skyldes voldsomt sky/tøbrud, gælder følgende vedrørende løsøregenstande i kælder:
6.2.10.1 Forsikringen dækker ikke

 • Varer af enhver art, emballage, kontorartikler, materialer og værktøj m.m., til opbevaring,  
videresalg, udlejning, reparation og demonstration

 • Servere og serverinstallationer, herunder software og data
 • Arkivopbevaringer, herunder al papirmateriale, hængemapper eller andre mapper med indhold, 

originaltegninger og -modeller samt skabeloner m.v. medmindre genstandene er hævet mini-
mum 25 cm over gulvniveau, placeret på fast ikke vandsugende underlag og ikke er i berøring 
med andet løsøre placeret under 25 cm fra gulvniveau.

6.2.11  Skade, der består i beskadigelse som følge af it-vira.
6.2.12  Skade på varer til videresalg eller eget forbrug i køle- eller fryseskab, montre, diske, kølerum/fry-

serum som følge 
 af uventet og tilfældig strømafbrydelse, eller hvis kølemedium ødelægger disse. 
6.2.13  Skade på hegn tilhørende virksomheden.
6.2.14  Skade af kosmetisk art.

Dækket Ikke dækket Begrænset dækning
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6. Dækningsskema – Løsøre - Anden skade, forsat

Forsikringen omfatter:

6.3.1   Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, løse tæpper, gardiner, malerier, 
lamper, kontormaskiner, it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, inklusiv retablering 
af data på elektronisk databærende medier, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, skilte (men 
ikke bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsudøvelse), Fastmonteret  
baldakiner og markiser, ikke-registreringspligtige køretøjer, øvrigt driftsudstyr samt lokaleindret-
ninger bekostet af virksomheden. Dog dækkes hegn på muret eller støbt fundament, betonblokke 
og DS2122 godkendt trykimprægneret træ, for vindpåvirkning over 8 (17,2 m pr. sek.).  
Kontorinventar og it-udstyr beroende hos virksomhedsejere samt virksomhedens fastansatte er 
dækket med en første risikosum på 25.000. kr. pr. hjemmearbejdsplads. 

6.3.2  Varer med henblik på salg. Råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, herunder emballage.
6.3.3   Originalmodeller og tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader, kartote-

ker, forretningsbøger og lignende. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen for løsøre.
6.3.4   Penge og pengerepræsentativer, herunder aktier, obligationer, ubrugte frimærker, værdipapirer 

og lignende dækkes ikke.
  Dog dækkes ødelæggelse i forbindelse med vand- og anden væskeskade. Der erstattes med  

maksimalt 5.000 kr.
6.3.5   Erhvervsløsøre tilhørende virksomheden beroende i bygning, midlertidig uden for forsikrings-

stedet, for eksempel rejsekollektioner, it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt mo-
biltelefoner. Der dækkes med 20% af forsikringssummen, dog maksimalt 400.000 kr. Bærbart 
it-udstyr og mobiltelefoner dækkes også uden for bygning, dog med maksimalt 50.000 kr.

6.3.6   Udstillingskunst i bygning tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer 
risikoen for det og anden forsikring ikke kan forpligtes. Der erstattes med maksimalt 100.000 kr.

6.3.7   Registreringspligtige motorkøretøjer og knallerter er kun omfattet af forsikringen, hvis virk-
somheden primært handler med og/eller reparerer motorkøretøjer. Der er kun dækning, når 
motorkøretøjet bliver skadet ved en dækningsberettiget vandskade eller ved følgerne efter en 
dækningsberettiget stormskade på den bygning, hvori motorkøretøjet befandt sig. 

  Der er således kun dækning, når motorkøretøjet befinder sig i en bygning på forsikringsstedet, og 
ikke udenfor bygning.

6.3.8  Fastmonterede glas i vindues- og dørpartier samt sanitet i lejede virksomhedsbygninger og lokaler 
når forsikringstageren har forsikringspligten.

Dækket Ikke dækket Begrænset dækning
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7. Dækningsskema – Løsøre - Glas

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:

7.1. 1 Brud.
7.1.2   Reperation og udskiftning af dekoration, bogstaver, solfilm, solfiltre, alarmstrimler og -tråde mv.  i 

forbindelse med brud på de forsikrede ruder mv.
7.1.3  Det er en forudsætning at det forsikrede glas er endeligt anbragt på sin blivende plads.
7.1.4  Udgift til midlertidig afdækning af rudearealer i forbindelse med en dækningsberettiget glasskade.

Forsikringen dækker ikke:

7.2.1  Ridser.
7.2.2 Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder.
7.2.3   Skade i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, 

deres rammer, indfatning eller lignende. 
7.2.4  Skade af kosmetisk art.
7.2.5   Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår. 

Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene.
7.2.6   Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejl montering eller anden fejl ved fremstillingen 

samt slid.
7.2.7  Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse.
7.2.8   Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller 

kloakvand.

Forsikringen omfatter:

7.3.1   Bygningsglas og ruder af enhver art, der er monteret på sin blivende plads i virksomhedens byg-
ninger og lokaler, når forsikringstageren har vedligeholdelsespligten. Derudover dækkes udvendige 
og indvendige ruder af enhver art.

Dækket Ikke dækket Begrænset dækning
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8. Dækningsskema – Løsøre - Sanitet

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:

8.1.1 Brud.
8.1.2  Det er en forudsætning at det forsikrede sanitet er endeligt anbragt på sin blivende plads.

Forsikringen dækker ikke:

8.2.1  Ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter, samt enhver form for 
beskadigelse af emalje.

8.2.2 Beskadigelse af kosmetisk art.
8.2.4  Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår. 

Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene.
8.2.5 Skade, som følge af frostsprængning medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen.
8.2.6 Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse.
8.2.7   Skade der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen 

samt slid.
8.2.8    Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller 

kloakvand.

Forsikringen omfatter:

8.3.9   Virksomhedens sanitet i form af wc-kummer, cisterner, håndvaske, bidets samt urinaler, hvis for-
sikringstageren har vedligeholdelsespligten.

Dækket Ikke dækket Begrænset dækning
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9. Dækningsskema – Løsøre - Elskade

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:

9.  Elskade 

9.1.1  Overspænding. 
9.1.2  Induktion.
9.1.3   Kortslutning.
9.1.4   Skader sket i centrale it-installationer såsom servere, main- og mailserveren, hovedswitcheren, 

hovedtelefonanlægget erstattes maksimalt med 500.000 kr.
9.1.5   Andet elektrisk fænomen, der ikke er dækket af brandforsikringen. 
9.1.6    El-skade på genstande udenfor bygning, dog kun på forsikringsstedet. Der erstattes maksimalt 

500.000 kr.

Forsikringen dækker ikke:

9.2.1   Skade der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen 
samt slid.

9.2.2    Skade der skyldes overtrædelse af bestemmelserne i stærkstrømsreglementet, eller elinstallationen 
anvendes i strid hermed.   

9.2.3   Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår. 
Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene.

9.2.4  Skade sket i forbindelse med reparation.
9.2.5  Skade der skyldes grov forsømmelse eller mangelfuld pasning.
9.2.6   Skade sket i elektrorør af enhver art, herunder røntgenrør og laserstrålerør, i laboratorieudstyr, 

radar og satellit-kommunikationsudstyr.  
9.2.7 Skade af kosmetisk art.
9.2.8   Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller 

kloakvand.
9.2.9  Skade, som følge af frostsprængning medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen.

Forsikringen omfatter:

9.3.1  Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, lamper, kontormaskiner, 
it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, inklusiv retablering af data på elektronisk 
databærende medier, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, ikke-registreringspligte køretøjer, 
skilte (men ikke bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsudøvelse), samt 
øvrigt driftsudstyr. Kontorinventar og it-udstyr beroende hos virksomhedsejere samt virksom- 
hedens fastansatte er dækket med en første risikosum på 25.000. kr. pr. hjemmearbejdsplads.

9.3.2  Erhvervsløsøre tilhørende virksomheden beroende i bygning midlertidig uden for forsikringsstedet, 
for eksempel rejsekollektioner, it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt mobiltelefoner. 
Bærbart it-udstyr og mobiltelefoner dækkes også uden for bygning, dog med maksimalt 50.000 kr. 

9.3.3  Udstillingskunst i bygning tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer 
risikoen for det og anden forsikring ikke kan forpligtes. Der dækkes maksimalt 100.000 kr.

Dækket Ikke dækket Begrænset dækning
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10. Dækningsskema – Løsøre - Køle og dybfrost

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:

10.1.1  En uventet og tilfældig strømafbrydelse hvor varer ødelægges, temperaturændringer, der skyldes  
fejl i kølemaskineriet samt anden pludselig og uforudset hændelse

10.1.2  Kølemedium ødelægger varerne.
10.1.3  Indeholder opbevaringsenheden varer for mere end 50.000 kr. skal der være en alarmforbindelse 

opkoblet til en døgnvagt, i tilfælde af elsvigt.

Forsikringen dækker ikke:

10.2.1   Varer for mere end 50.000 kr. hvis der ikke er en alarmforbindelse opkoblet til en døgnvagt, i  
tilfælde af elsvigt.

10.2.2  Skade sket i forbindelse med reparation.
10.2.3  Skade der skyldes grov forsømmelse, mangelfuld vedligeholdelse eller pasning.
10.2.4   Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen 

samt slid.
10.2.5  Skade af kosmetisk art.
10.2.6   Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår. 

Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene.

Forsikringen omfatter:

10.3.1  Forsikringen dækker virksomhedens eget driftsudstyr i form af ”egne” fødevarer, for eksempel 
beregnet til kantinebrug.

10.3.2   Varer med henblik på salg beroende i køle- og fryseskabe, montre, diske, kølerum/fryserum og 
lignende. Herunder råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer. 

Dækket Ikke dækket Begrænset dækning
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11. Jordskadedækning

11.1 Hvad dækkes

11.1.1 Forsikringen dækker udgifter til rensning af jord 
i forbindelse med en af forsikringen omfattet skade.
Dækningen omfatter udgifter til oprydning, oprens-
ning, opgravning, deponering, fjernelse og destrukti-
on af jord, rensning af søer, damme, vandreservoirer 
og lignende ejet af virksomheden eller overdraget til
virksomheden jf. skriftligt kontrakt i tilfælde, hvor
virksomheden drives fra lånte eller lejede bygninger/
lokaliteter.

11.1.2 Desuden dækkes udgifter til retablering af oven-
nævnte samt nødvendige omkostninger til fastlæggel-
se af den dækningsberettigede skades omfang.
Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder
i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille 
krav om oprydning med videre, og at denne er nød-
vendiggjort af en skadeårsag, der er omfattet af løs-
øreforsikringen, og/eller som har ramt løsøre beroende 
i de forsikrede bygninger eller løsøre beroende på 
eller i den forsikrede jord.

11.2 Hvad dækkes ikke
Forsikringen dækker ikke udgifter til gennemførelse
af foranstaltninger, som af myndighederne var for-
langt eller kunne være forlangt inden skaden. Yderme-
re dækker forsikringen ikke udgifter til rensning af 
jord af en eksisterende forurening på grunden.

11.3 Forsikringssum
Forsikringssummen fremgår af policen.

12. Sikring

12.1 Generel sikring
På forsikringsstedet skal samtlige større åbninger 
være forsynet med lukker, der er forsvarligt fastholdt. 
Døre, porte og lemme skal være aflåste og vinduer 
skal være lukkede og tilhaspede. 

12.2 Varegrupper og sikring
Nogle ting er mere tyvetækkelige end andre, fordi tin-
gene normalt er lette at omsætte på ”hælermarkeder”. 
Det drejer sig blandt andet om cigaretter, spiritus, 
it-udstyr, pelsværk, våben, radio- og tv-udstyr, foto- 
og filmudstyr.

Når en virksomhed producerer eller handler med så-
danne ting, er der en særlig ”interesse” for tyve. Der-
for skal Købstædernes Forsikring have lov til at 
foretage risikobesigtigelse på forsikringsstedet, inden 
løsøreforsikringen oprettes med henblik på at vurde-
re, om der skal stilles særlige krav om tyverisikrings-
forholdene.
Det drejer sig om arten, omfanget og værdien af tin-
gene samt om, på hvilken måde de er beskyttet mod 
tyveri.

Købstædernes Forsikring anvender de regler som ud-
arbejdes af forsikringsbranchens fælles organisation  
– Forsikring & Pension. Disse regler kan findes på  
internetadressen www.fp-sikring.dk og under “Tyveri”.

12.3 Særlige tyverisikringskrav
Herudover kan Købstædernes Forsikring forudsætte 
andre særlige tyverisikringsforanstaltninger gennem-
ført og anvendt. Det vil i så fald fremgå af policen el-
ler policetillæg.

Måtte det i praksis vise sig, at virksomheden ikke lever 
op til de betingelser og krav, der er aftalt mellem 
forsikringstageren og Købstædernes Forsikring, hvor-
ved selskabets forventninger er bristet, kan det få den 
konsekvens, at erstatningen efter skade for de ting, 
som er årsag til de stillede krav om tyverisikring, ned-
sættes eller helt bortfalder. 

12.4 Særlige sikringskrav 

12.4.1 Sikringskrav for containere
Containeren skal være aflåst med låsebom eller sik-
kerhedslås som er F&P registreret i låseenhed IV 
(klasse RØD) eller tilsvarende. Ved anvendelse af låse-
bom skal denne aflåses med bolthængelås i F&P regi-
streret i låseenhed IV (klasse RØD) eller tilsvarende.

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. Det er forsik-
ringstagerens forpligtigelse at sørge for at containeren 
er aflåst efter denne sikkerhedsforskrift. Hvis det 
undlades kan erstatning bortfalde i tilfælde af skade.

12.4.2 Sikringskrav for pengeskabe 
Pengeskabe skal være fastmonteret og aflåste. Pen-
geskabet skal derudover være sikringsmæssigt god-
kendt af F&P, til at opbevare det pågældende beløb.
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13. Sikkerhedsforskrifter for brand-
forsikringen

13.1 Konsekvens ved manglende overholdelse
I tilfælde af skade vil retten til erstatning helt bortfal-
de såfremt sikrede eller den, det påhviler at påse for-
skrifternes gennemførelse, har forsømt at overholde 
nedenstående regler – og dette har betydning for ska-
dens indtræden eller omfang.

13.2 Orden og ryddelighed
Det er en betingelse for branddækningen, at der dag-
ligt føres tilsyn med orden, rengøring og ryddelighed, 
og at brandbare materialer er fjernet, når de ikke er i 
brug i virksomhedens almindelige drift.

13.3 Brandsikring 
Det er en betingelse for branddækningen, at hvis der 
forefindes branddøre at disse friholdes, så automati-
ske lukkemekanismer fungerer efter hensigten, lige-
som håndslukningsudstyr skal være kontrolleret og 
funktionsdygtigt.

13.4 Sikkerhedsforeskrifter for specielle genstande
Såfremt der forfindes understående genstande 
gælder nedenstående sikkerhedsforeskrifter.

13.5 Brandbart oplag
Det er en betingelse for branddækningen, at der inden 
for en afstand af 5 meter fra bygning ikke henstår 
brandbart oplag i form af affald, pap, papir, træ, halm, 
plast, kemikalier eller lignende.

13.6 Køkken i restauration, cafe, cafeteria, kantine mv.
Det er en betingelse for branddækningen, at:
•  Askebægre tømmes i brandsikre stålbeholdere 

med låg.
•  Udsugningsanlæg med tilhørende filtre over fri-

ture, gaskomfur, indendørs grill og åbne ildsteder 
til madlavning rengøres hver 14. dag.

•  Der i umiddelbar nærhed af friture, gaskomfur,  
indendørs grill og åbne ildsteder til madlavning 
findes håndslukker godkendt til friture samt god-
kendt brandtæppe.

13.7 Kemikalier

13.7.1 Det er en betingelse for branddækningen, at 
klude, pensler mv. anvendt til påføring eller bearbejd-
ning med linolie og andre selvantændelige eller brand-
bare kemikalier samt affald deraf opbevares i brand- 
sikker stålbeholder med låg.

13.8 Ladestationer

13.8.1 Det er en betingelse for branddækningen, 
at ladestationer til batterier til trucks, biler mv. er 
indrettet, så:
•  Der er opsat forbudsskilt mod rygning
•    Der er markeringsstriber på gulvet, dels under  

ladestationen, dels i mindst 2 m’s afstand fra 
truck bil mv.

•   Pladsen indenfor striberne skal være fri for 
brandbart oplag

•   Ensretteren er anbragt på et ubrandbart underlag
•   Ladekablerne højst er 4 m lange og altid ophængt 

over gulv, når de ikke er i brug
•   Ladekablerne efterses jævnligt for fejl og at fejl 

ud bedres omgående
•   Særligt indrettede truckladerum er ventilerede 

for brint og luftblandinger under eksplosions-
grænsen

13.9 Brandfarlige processer

13.9.1 Det er en betingelse for branddækningen, at 
der ikke i umiddelbar nærhed af brandbare materialer 
arbejdes med svejsning, vinkelslibning, skærebrænde-
re, blæselamper, ukrudtsbrændere, loddeapparater, 
brug af åben ild eller lignende.

13.10 Brandfarlige væsker

13.10.1 Det er en betingelser for branddækningen at 
oplaget af brandfarlige væsker af fareklasse I, II og  
III ikke overstiger 25 oplagsenheder.

13.10.2 Ved brandfarlige væsker af fareklasse I forstås,  
væsker med flammepunkt under 21 grader Celsius, 
fareklasse II med flammepunkt under 55 grader Celsius 
og fareklasse III med flammepunkt under 100 grader 
Celsius.

13.10.3 En oplagsenhed er: 1 liter væske af fareklasse I, 
5 liter væske af fareklasse II og 25 liter væske af fare- 
klasse III.

13.11 Midlertidig oplagring af fyrværkeri (kategori I & 
II jf. Tekniske forskrifter for Fyrværkeri)
Det er en betingelse for branddækningen, at der ikke 
opbevares mere end 50 kg NEM i butikken. Samt at 
opbevaringen opfylder Sikkerhedsstyrelsens gælden-
de regler. Derudover må der opbevares maksimalt 
12,5 kg NEM på tilstødende lager.
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14. Skadeopgørelse og erstatningsregler

14.1 Købstædernes Forsikring har ret til at lade skade-
ramte ting sætte i samme stand som før skaden eller
levere tilsvarende ting. Kan tilsvarende ting – nye 
eller brugte – fremskaffes, sker det til de priser, 
Købstædernes Forsikring kan opnå. Måtte der være 
forhold som gør, at forsikringstageren ikke ønsker 
genlevering eller reparation, kan Købstædernes For-
sikring fratrække eventuelle rabatter – ved nyindkøb 
eller ved reparation – i erstatningsbeløbet. Det forud-
sætter dog, at Købstædernes Forsikring kan bevise, at 
det var muligt at opnå den pågældende rabat.

Virksomhedens egne muligheder for at opnå rabat hos 
leverandører og/eller reparatører skal i tilfælde af ska-
de komme Købstædernes Forsikring til gode, uanset 
at forsikringssummen for erhvervsløsøre skal være 
fastsat ud fra vejledende udsalgspriser, listepriser med 
videre. Såfremt reservedele ikke kan fremskaffes eller 
kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekoste-
lig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det nor-
malt ville have kostet at udbedre skaden.

14.2 Inventar, maskiner og andet driftsudstyr

14.2.1 Erstatningen opgøres som forskellen mellem de 
skaderamte tings nyværdi og deres værdi efter skaden. 
Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart 
før skaden uden fradrag for alder og brug, men med 
rimelige fradrag for værdiforringelse, hvis nedsat an-
vendelighed eller andre omstændigheder måtte fore-
ligge. 

14.2.2 I erstatningsfastsættelsen tager Købstædernes 
Forsikring hensyn til eventuelle prisstigninger, der 
måtte ske i reparationspriser og genanskaffelsespriser 
inden for normal reparations- eller leveringsperiode.
Skadede ting skal repareres, eller indkøb af identiske 
ting, som de nu skaderamte, skal finde sted senest 1 år 
efter skadebegivenheden. I modsat fald erstattes med 
dagsværdi (se punkt 14.15).  

14.2.3 Forskellen mellem den til nyværdien og den  
til dagsværdien (se punkt 14.15) svarende del af erstat-
ningen udbetales først, når de beskadigede ting er 
istandsat eller genanskaffet, eller Købstædernes  
Forsikring skønner, at istandsættelse eller genanskaf-
felse er sikret på betryggende vis. Forsikringstageren 
kan anmode om at få udbetalt dagsværdierstatning 
før end den endelige skadeopgørelse kan udarbejdes.

14.3 Færdigvarer af egen fremstilling
Ting, som virksomheden selv har fremstillet med hen-
blik på salg, erstattes på grundlag af den pris, som ved 
salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås 
umiddelbart før skaden med fradrag for regelmæssige 
salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt forde-
len ved kontant betaling.

14.4 Varer under fremstilling
Ting, som virksomheden selv har under fremstilling med 
henblik på salg senere, erstattes på grundlag af materia-
leværdi og produktionsomkostninger. Hertil lægges en 
forholdsmæssig andel, dels af virksomhedens general- 
omkostninger, dels avancen ved færdigvarens salg til en 
pris, der på almindelige handelsvilkår kunne opnås umid-
delbart før skaden med fradrag som anført under punkt 
14.3, færdigvarer af egen fremstilling.

14.5 Råvarer
Råvarer, det vil sige endnu ikke bearbejdede eller be-
handlede varer, erstattes med genanskaffelsesprisen.

14.6 Varer i detailhandel
Ting (færdigvarer) i detailhandel som udbydes til salg 
erstattes med indkøbsprisen.

14.7 Motorkøretøjer

14.7.1 Reparation
Købstædernes Forsikring betaler for en reparation,  
der sætter køretøjet i samme stand som før skaden.  
Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi  
erstattes ikke.

14.7.2 Totalskade
Har skaden et sådant omfang, at reparation efter   
Købstædernes Forsikrings skøn ikke kan betale sig,  
eller kommer køretøjet ved tyveri eller bortkomst   
ikke til veje inden 4 uger efter første dato for 
skadens anmeldelse til politiet eller Købstædernes 
Forsikring anvendes følgende erstatningsregler;
•  tilhører køretøjet virksomhedens kunder, ansæt-

tes erstatningen til det beløb et tilsvarende køre-
tøj af samme alder og stand vil kunne anskaffes 
for mod kontant betaling,

•  tilhører køretøjet virksomheden, ansættes er-
statningen til det beløb, køretøjet er indkøbt til 
med tillæg af eventuelle udgifter til afholdt 
istandsættelse af køretøjet.
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14.7.3 Nettopriser
Skader som kan udbedres på virksomhedens egne 
værksteder skal dels udføres der, dels til nettopriser 
både for så vidt angår materialeudgifter og lønom-
kostninger. Derved vil Købstædernes Forsikring spare 
erstatningsudgifter, som vil komme vore kunder til 
gode.

14.8 Elektronisk udstyr, herunder radio, tv-, it-udstyr 
(hardware), kasseaparater og bærbare medier (mobil, 
tablet)
Ved skade på eller tyveri af det nævnte udstyr erstat-
tes med følgende procenter af nyværdien på skade-
tidspunktet for identisk eller nærmest identisk udstyr.

Alder/år
0-4
4-6
6-8

8 og derover

% der erstattes
100
60
30
20

Elektronisk udstyr

Afskrivningen/reduktionen af erstatningsbeløbet fore- 
tages også, hvis reparation er mulig. Hvis afskrivnings-
beløbet er større end selvrisikobeløbet, gøres selvrisiko- 
beløbet ikke gældende. Er afskrivningsbeløbet mindre 
end selvrisikobeløbet gøres afskrivningen ikke gæl-
dende.

14.9 Baldakiner og markiser
Ved skade på det nævnte udstyr erstattes med føl-
gende procenter af nyværdien på skadetidspunktet 
for identisk eller nærmest identisk udstyr.

Alder/år
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6

6 og derover

% der erstattes
100
80
60
40
20
0

Baldakiner og markiser, hvori der indgår stof

14.10 DVD, film, spil og lignende til udlejning
For detailforretninger, der udlejer de nævnte ting, 
gælder, at erstatningen højst fastsættes til indkøbs- 
prisen for det pågældende (eksklusive statsafgift og 
moms). Der dækkes kun på forsikringsstedet.

14.11 Retablering af mistede data på databærende 
medier
Det er en forudsætning at retablering af data på elek-
troniske databærende medier, kan ske på baggrund af 
en brugbar elektronisk kopi. Uanset størrelsen af for-
sikringssummen for løsøreforsikringen, er denne sum 
begrænset og fremgår af policen. Der gives således 
ikke merværdidækningsgaranti for disse ting.

14.12 Erstatningsregler ved elskader

14.12.1 Forsikringen erstatter ikke elskader på genstan-
de der er mere end 10 år gamle. Det er alderen på den 
skaderamte genstand, der er afgørende og ikke alderen 
på den maskine med videre, hvori genstanden indgår. 
Såfremt der ikke foreligger dokumentation for gen-
standens alder er det maskinens alder, der lægges til 
grund. Disse erstatningsregler gælder ikke for gen-
stande nævnt under afsnit 14.8.

14.13 Cykler
Cykler erstattes med følgende procent af nyprisen for 
en identisk eller nærmest identisk ny cykel. Reparations- 
udgifter erstattes fuldt ud inden for det afskrevne 
maksimale erstatningsbeløb. Hvis en afskrivning er 
større end selvrisikobeløbet, gøres selvrisikobeløbet 
ikke gældende.  Er afskrivningen mindre end selvrisi-
kobeløbet, gøres afskrivningen ikke gældende.

Alder/år
0-2
2-6
6-12

12 og derover

% der erstattes
100
50
30
10

Cykler

14.14 Kunstgenstande
Forsikringssummen for kunstgenstande, herunder  
malerier, tilhørende virksomheden fremgår af policen.  
Er der behov for at opnå en højere forsikringssum for 
kunstgenstande end anført i policen, er der mulighed 
herfor efter skriftlig aftale med Købstædernes Forsik-
ring. I så fald skal der foreligge dokumentation for, at 
et anerkendt vurderingsfirma har vurderet og værdi-
fastsat disse kunstgenstande. Derudover vil tyverisik-
ringsforholdene blive nøje vurderet.

Ved partielle skader kan erstatningen – for alle kunst-
genstande uanset værdi – aldrig overstige forsikrings-
summen.
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14.15 Andre ting og dagsværdi
Andre ting erstattes på grundlag af genanskaffelses-
prisen umiddelbart før skaden med rimelige fradrag 
for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat 
anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi).

15. Følgeudgifter

Ud over forsikringssummen erstattes tillige efterføl-
gende udgifter opstået i forbindelse med en ellers 
dækket skade på denne forsikring.
 
Det forudsættes, at der ikke kan opnås erstatning fra 
anden side, herunder fra anden/andre forsikring(er). 

Nogle skader er omfattet under bygningsforsikringen 
og der kan således ikke opnås erstatning både på byg-
ningsforsikringen og på løsøreforsikringen. 

Driftstab eller andet indirekte tab, bortset fra efter-
følgende, erstattes ikke.

15.1 Oprydning

15.1.1 Forsikringen erstatter udgifter til oprydning  
og bortkørsel af de skaderamte og forsikrede ting.  
Erstatningen kan højst udgøre 20% af policens forsik-
ringssum med efterfølgende indeksreguleringer og 
kan maksimalt udgøre 1,8 mio. kr. 

15.1.2 Tilsagnet om merværdidækning i forbindelse 
med erhvervsløsøresummens størrelse gælder ikke i 
forbindelse med oprydning.

15.1.3 Udgifter, som følge af forurening, herunder til 
opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbeva-
ring eller anden særlig behandling af jord, vand eller 
luft, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være 
nød vendiggjort af en ellers dækket skade, erstattes 
ikke, medmindre det af policen fremgår at der er teg-
net jordskadedækning, jf. pkt. 11. 

15.2 Redning og bevaring 
Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige udgif-
ter til redning og bevaring af de forsikrede ting.

15.3 Omstilling af låse 
Er nøgler eller andre oplåsningsmedier til virksom- 
hedens indgangspartier stjålet i forbindelse med et  
erstatningsberettiget indbrudstyveri eller bortkom-
met i forbindelse med en erstatningsberettiget 

brandskade på forsikringsstedet, erstattes tillige udgif-
ter til anskaffelse af nye eller omkodning af eksisteren-
de låseenheder. Forsikringssummen fremgår af policen. 

15.4 Leje af midlertidige bygninger og lokaler

15.4.1 Forsikringen erstatter forøgede lejeudgifter el-
ler, hvis virksomheden var i egne bygninger, udgifter 
til leje af andre lokaliteter, indtil retablering af forsik-
ringsstedet har fundet sted. Det forudsættes, at den 
skete skade har et sådant omfang, at midlertidig flyt-
ning er nødvendig. Eventuelle sparede udgifter fra-
drages i erstatningen.

15.4.2 Disse merudgifters størrelse og art skal skrift-
ligt aftales i hvert enkelt tilfælde med Købstædernes 
Forsikring, efter skade er indtrådt.

15.4.3 Herudover gælder dækningen kun for leje af 
midlertidige bygninger eller lokaler i Danmark. 

15.4.4 Samtlige udgifter dækkes dog højst i 12 måne-
der fra skadedagen. 

15.5 Flytning og opmagasinering
Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige udgifter 
til ud- og indflytning af løsøre samt opmagasinering 
indtil reetablering af forsikringsstedet har fundet sted. 
Disse merudgifter dækkes højst i 12 måneder fra skade- 
dagen.
 
15.6 Forøgede lønomkostninger
Forsikringen erstatter forøgede lønomkostninger, der 
påføres forsikringstageren i forbindelse med skaden, 
til ekstra personale eller overtidsbetaling med henblik 
på at undgå eller forkorte afbrydelser eller forstyrrel-
ser i virksomhedens drift, indtil retablering af forsik-
ringsstedet har fundet sted. Disse merudgifter dækkes 
højst i 12 måneder fra skadedagen.

15.7 Krisehjælp

15.7.1 I det omfang det ikke er muligt at opnå dækning 
fra anden side betaler forsikringen for nødvendig og 
rimelig krisehjælp hos psykolog, hvis forsikringstage-
ren, eller én eller flere af dennes ansatte i forbindelse 
med udførelse af erhvervet akut får behov for krise-
hjælp. 

15.7.2 Det kan skyldes eftervirkninger af alvorlige 
brandskader, røveri eller røveriforsøg, færdselsulyk-
ker, hvor de sikrede var involverede eller en oplevelse 
de nævnte har været tilskuere til.
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15.7.3 Der er ikke noget krav om, at det skete skal 
være dækket på nærværende forsikring –  for eksem-
pel en tings- eller ansvarsskade. 

15.7.4 Der betales for højst 20 timers behandling pr. 
person.

15.7.5 Behandlingsbehov, som skyldes interne forhold 
i virksomheden er ikke dækket – for eksempel på 
grund af organisationsændringer, omplaceringer, løn-
nedgang, fyringer og lignende. 

15.8 Lovliggørelse  

15.8.1 Forsikringen erstatter forøgede retableringsud-
gifter til opfyldelse af krav, som stilles af danske myn-
digheder i forbindelse med genanskaffelse og/eller
opsætning af maskiner og/eller anlæg efter en dæk-
ningsberettiget skade på løsøreforsikringen hos 
Købstædernes Forsikring. Erstatning ydes kun for 
udgifter som følge af myndighedskrav, der er rela-
teret til lovgivnings- og tilladelsesmyndighed.

15.8.2 Det er en forudsætning for erstatning under 
lovliggørelse, at: 
•   Dispensation fra bestemmelserne ikke har  

kunnet opnås
•   Udgifterne alene vedrører den beskadigede  

maskine og/eller anlæg samt udstyr, der er  
fastmonteret på denne/disse

•   Maskinen/anlægget er beskadiget med mere end  
50% af nyværdien for tilsvarende nyt på skade-
tidspunktet

•   Maskinens/ anlæggets værdiforringelse ikke 
overstiger 25% af dens/dets nyværdi på skade-
tidspunktet.

•   Den samlede erstatning kan ikke overstige 25% 
af maskinens/anlæggets nyværdi på skadetids-
punktet.

 

16. Ved brandskader i forbindelse med 
udførelse af “varmt arbejde”

16.1 Er der sket en brandskade (ildsvåde) har forsik-
ringstageren bevisførelsen for, at brandskaden ikke 
er opstået som følge af “varmt arbejde”, når der i 
øvrigt blev arbejdet med “varmt arbejde” på brand-
stedet eller i umiddelbar nærhed af det.

16.2 Kan forsikringstageren ikke løfte en sådan bevis-
førelse vil forsikringen dog alligevel dække, men 
i så fald vil der for den indtrådte brandskade gælde 
en selvrisiko på 150.000 kr. ud over den selvrisiko, 
som i øvrigt måtte være gældende for forsikringen.

16.3 Den særlige selvrisiko på 150.000 kr. vil dog 
ikke gælde hvis;

16.3.1  Forsikringstageren kan fremlægge en udfyldt 
og underskrevet aftaleblanket (denne kan rekvireres 
hos Købstædernes Forsikring inden et arbejde 
påbegyndes). Blanketten skal være underskrevet af 
den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og 
den udførende håndværker inden “varmt arbejde” 
påbegyndes, eller

16.3.2  Forsikringstageren kan dokumentere, at de 
håndværkere, der udførte det “varme arbejde”, havde 
certifikat på at have gennemført kursus om “varmt ar-
bejde”. Kurset skal være eller svare til certifikatuddan-
nelse i “Varmt Arbejde” gennemført af Dansk 
Brand- og Sikringsteknisk Institut.

16.4 Ved “varmt arbejde” forstås tagdækning, svejs-
ning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, 
opvarmning, ukrudtsbekæmpelse og andet varmt  
arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse 
med maskinmontage, om- og tilbygninger, modernise-
ringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder 
og tilvirkningsprocesser med videre. 


