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Aftalegrundlaget 

Din forsikringsaftale på erhvervsforsikring (brand, tyveri, vandskade og driftstab) består af policen, 
eventuelle policetillæg (særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.  
 
Forsikringsaftalen indeholder de dækninger og de selvrisikobeløb, du har valgt til din forsikring.   

Lovgrundlaget  

Dansk lovgivning danner grundlag for forsikringen - Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel 
virksomhed. Medmindre der er aftalt fravigelser i eventuelle policetillæg (særlige vilkår). 

Anmeld skade 

• Er der sket en skade, så husk at anmelde den til os hurtigst muligt. På www.storstrom.dk eller 
tlf. 5555 8888, så vi kan registrere skaden og eventuelt hjælpe dig med, at finde et værksted 

• Du skal efter bedste evne begrænse omfanget af skaden  

• Du må ikke udbedre eller fjerne noget af det beskadigede, eller aftale erstatning eller 
reparation, førend det er aftalt med os og vi har godkendt det  

• Tyveri og hærværk anmeldes straks til politiet  

Forsikringsbetingelser 

Forsikringsbetingelserne er en samling af følgende betingelsesnumre, 

• Brandforsikring, betingelsesnummer 2203.01.01 

• Elskadeforsikring, betingelsesnummer 2203.02.01 

• Tyveriforsikring, betingelsesnummer 2203.04.01 

• Hærværksforsikring, betingelsesnummer 2203.05.01 

• Vandskadeforsikring, betingelsesnummer 2203.10.01 

• Driftstabsforsikring, betingelsesnummer 2203.12.01 

• Meromkostningsforsikring, betingelsesnummer 2203.13.01 

• Driftstabsforsikring pos. II, betingelsesnummer 2203.14.01 

Det fremgår af din policen hvilke dækninger, selvrisikobeløb og betingelsesnumre, der er 
gældende for din forsikring. 
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1. Hvem er forsikret? 

1.1. Sikrede 

Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede løsøre. 

2. Hvor dækker forsikringen? 

Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande,  

2.1. På forsikringsstedet 

Når de befinder sig på den/de adresse(r) dækningen er tegnet for, og det forudsættes, medmindre 
andet er angivet, at ejendommens bygninger har tag af beton, cementtegl, eternit, glas, metal, skifer, 
tagpap eller tegl. 

2.2. Udenfor forsikringsstedet 

Der dækkes med indtil 15 % af forsikringssummen, højst 200.000 kr. skade på de forsikrede genstande, 
når disse befinder sig et andet sted i Danmark eksklusive Færøerne og Grønland. 
 
Dækningen for genstande som befinder sig et andet sted i Danmark, omfatter ikke rede penge, 
pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter.  
 
Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, hvis værdien af de forsikrede genstande som befinder sig i 
bygninger og skure med anden tagbeklædning eller midlertidigt befinder sig andet sted i Danmark, 
hver for sig overstiger 15% af forsikringssummen, højst 200.000 kr. 
 
For dækning udenfor forsikringsstedet gælder de samme sikringskrav som for forsikringsstedet. 

Forsikringen dækker ikke 

• Indbrudstyveri er ikke dækket på arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, 
installations-, monterings- eller andre håndværksmæssige arbejder udenfor forsikringsstedet  

2.3. Leverandør- og aftagervirksomheder 

Det fremgår af policen, hvis denne dækning er medforsikret 
 
Udover pos. 2.1. og 2.2. kan driftstabsforsikringen, betingelsesnummer 2203.12.01, udvides til at 
dække hos leverandør- og aftagervirksomheder i Danmark og udlandet. 

3. Hvad omfatter forsikringen? 

3.1. Løsøregenstande omfattet af forsikringen 

Forsikringen omfatter følgende løsøre, hvis det anvendes i driften af den forsikrede virksomhed, 

• løsøre, der tilhører forsikringstageren 
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• løsøre, der tilhører andre - tredjemand - som forsikringstageren bærer risikoen for og er pligtig 
til at erstatte ved en eventuel forsikringsbegivenhed 

• løsøre, der tilhører andre - tredjemand - men som forsikringstageren ikke bærer risikoen for 
eller ikke er pligtig til at erstatte ved en eventuel forsikringsbegivenhed 

 
Dækning for løsøre som tilhører tredjemand, er subsidiær, det betyder at det kun er dækket hvis det 
ikke er omfattet af en anden forsikring. 
 
Løsøre som forsikringstager ikke bærer risikoen for, er udelukkende dækket hvis forsikringssummen 
overstiger forsikringsværdierne for eget løsøre og løsøre tilhørende tredjemand, som forsikringstager 
bærer risikoen for.  
 
Der gøres ikke underforsikring gældende for løsøre tilhørende tredjemand, som forsikringstager ikke 
bærer risikoen for. 

Tredjemand, er et juridisk udtryk for den, der står udenfor et aftaleforhold 

Ved løsøre forstås 

• råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt 
driftsudstyr, herunder elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, med tilhørende 
isolationsmateriale samt værktøj og redskaber  

• originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende  

• rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som befinder 
sig på forsikringsstedet 

• bygningsmæssige indretninger, der ikke er eller kan være omfattet af en bygningsforsikring 

 

Pengerepræsentativer er, fx ubrugte frimærker, rejsekort, brobizz, gavekort, tilgodebevis, taletidskort, 
billetter, præmieobligationer, skrabelodder samt lotto- og tipskuponer der indeholder gevinster 

Forsikringen dækker ikke 

• Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter, sø- og luftfartøjer amt tilhørende dele, 
medmindre virksomheden erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler 
genstandene  

• arbejdsmaskiner, der er eller ville være omfattet af en i selskabet tegnet forsikring for 
arbejdsmaskiner 

• genstande omfattet af en bygningsforsikring 

• ud- og indvendige ruder, glasdøre og enhver anden art bygningsglas 

• skilte og sanitet 

• tyveri af olie fra tankanlæg, dog dækkes tyveri af olie fra indendørs tankanlæg, hvor påfyldning 
er udvendig og der er monteret en forsikrings godkendt tanklås, der er synlige tegn på voldeligt 
opbrud og tyveri sker fra påfyldningshanen 

• tyveri af løsøre i åbne skure, halvtage, drivhuse eller andre konstruktioner beklædt med 
lærred, plastfolie eller lignende 



 
 
  

Storstrøm Forsikring g/s • Forsikringsbetingelser for erhvervsforsikring 

7 

3.2. Følgeudgifter 

Indenfor den angivne forsikringssum dækkes, 

3.2.1. Genfremstilling 
• Udgifter til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, software/data og igangværende 

skriftlige arbejder, i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. Dækningen forudsætter, at der 
udføres backup mindst hver 5. arbejdsdag og at kopier heraf opbevares i et brandsikkert skab 
eller i andre lokaler/bygninger med anden brandsektion end selve it-udstyret) 

 

Software/data er, elektronisk lagrede data og egen-/specialudviklede programmer herunder 
softwaremæssig systemopsætning. Data i lukkede ikke-redigerbare elektroniske kredsløb (IC-kredse) er 

ikke omfattet  

3.2.2. Bortkomst 

• Udgifter til genstande der bortkommer under en forsikringsbegivenhed 

3.2.3. Omstilling af låse 

Det fremgår af policen, hvis denne dækning er medforsikret 

• Udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler til forsikringsstedets lokaler, som går 
tabt som følge af indbrudstyveri, ran eller røveri. 

Forsikringssum 
Erstatningen kan ikke overstige den forsikringssum, der fremgår af policen. 
 

Udover den angivne forsikringssum dækkes, 

3.2.4. Redning, bevaring, oprydning 

• rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en 
forsikringsbegivenhed 

• nødvendige udgifter til oprydning efter en forsikringsbegivenhed samt bortskaffelse og 
destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende 
fra virksomheden 

• udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved 
skadebekæmpelse 

Dækningen er begrænset til 20% af forsikringssummen for løsøre dog minimum 500.000 kr., maksimalt 
1.500.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.  

Forsikringen dækker ikke  

• udgifter til opgravning, oprydning, oprensning, deponering, fjernelse, destruktion eller anden 
særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne 
foranstaltninger måtte være nødvendige på grund af en dækket forsikringsbegivenhed 
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3.3. Driftstabsforsikring 

Det fremgår af policen, hvis driftstabsforsikring er medforsikret 

3.3.1. Pos. I 
Forsikringen dækker driftstab, der opstår i forbindelse med en dækningsberettiget skade på en i 
selskabet tegnet brand-, tyveri- og vandskadeforsikring, der kan være suppleret af all-risks forsikring, 
betingelsesnummer 2203.16.01 samt erhvervsbygningsforsikring, betingelser 2202. 

3.3.2. Pos. II 
Efter en dækningsberettiget skade på en i selskabet tegnet driftstabsforsikring Pos. I, kan forsikringen 
udvides til at dække dokumenterede direkte lønudgifter som forsikringstageren i dækningsperioden 
måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse af, på grund af skaden. 

3.4. Meromkostningsforsikring 

Det fremgår af policen, hvis meromkostningsforsikring er medforsikret 
 
Forsikringen dækkers meromkostninger, jf. betingelsesnummer 2203.13.01, som følge af en 
dækningsberettiget skade på en i selskabet tegnet brand-, tyveri- og vandskadeforsikring. 

4. Hvilke skader/tab dækker forsikringen? 

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen) og eventuelle særlige policetillæg, hvilke dækninger 
(skader/tab) og selvrisikobeløb der er dækket på din forsikring 

4.1. Brand 

Direkte skader som følge af, 

• brand, en løssluppen flammedannende ild der kan brede ved egen kraft (ildsvåde) 

• lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er 
slået ned direkte i det forsikrede løsøre eller de bygninger, hvor det forsikrede løsøre befinder 
sig. 

• eksplosion, som er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk 
varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer 

• sprængning af dampkedler og autoklaver sprængning er når en genstand sønderrives under 
momentan udligning af forskelligt tryg i luftformige stoffer i og uden for beholderen 

• tørkogning af kedler der udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- og 
kontorbygninger, samt andre kedler med varmeydelse på indtil 120 KW (100 Mcal/10 kvm 
hede flade, når sådanne kedler helt eller delvist anvendes til rumopvarmning 

• nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldne genstande herfra 

• pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning 

• slukning, når der er tale om en forsvarlig foranstaltning for at begrænse en skade som er 
omfattet af brandforsikringen 
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Forsikringen dækker ikke 

• skader ved ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde, for eksempel svidning, forkulning, 
overophedning eller smeltning 

• skader på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende, udsættes for 
ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges 

• skader ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel 
af enhver art, herunder skader på tilhørende isolationsmateriale 

• skader ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt 

• sønderrivning af dampkedler og autoklaver som følge af materialesvigt eller indvirken af 
centrifugalkraft, væsketryk eller istryk eller skader som følge af tørkogning 

• nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldne genstande herfra, når skaden er forårsaget af medførte 
sprængstoffer 

• skade, der skyldes slid, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse 

• skader, som er eller ville være omfattet af tyveri- eller vandskadeforsikring 

• driftstab eller andre indirekte tab 

• skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb 

4.2. Elskade 

Direkte skader som følge af, 

• kortslutning, herunder overspænding, induktion, statisk elektricitet og spændingsudsving på 
elektrisk materiel.  

Skade på udstyr, der er mere end 6 år gammelt, erstattes med maksimalt 20 % af det beskadigede 
udstyrs værdi. Alder på renoverede elmotorer/generatorer regnes fra det tidspunkt, det kan 
dokumenteres, at hovedistandsættelse med omvikling eller viklingsrenovering og nye lejer er 
foretaget 

Forsikringen dækker ikke 

• elmotorer, generatorer med effekt under 0,736 KW (1 HK) og over 18,5 KW (25 HK) 

• uanset størrelse, alle elmotorer med hastighedsregulering inklusive reguleringsudstyr 

• el-apparater og el-genstande af enhver art, der indgår som integreret del af 
maskinkonstruktioner, ovnanlæg eller procesanlæg med samlet strømforbrug over 25A, samt 
enkeltapparater og -genstande med tilsvarende strømforbrug. Gælder dog ikke elmotorer og 
generatorer 

• mobilt udstyr af enhver art, herunder mobiltelefoner og bærbare computere 

• elektriske og elektroniske anlæg til brovægte og vindmøller 

• håndværktøj af enhver art 

• genstande, der er forsikret mod el-skader ved anden forsikring, fx. It-all risks- eller 
maskinforsikring 

• skade, der skyldes slid, tæring, mangelfuld vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggelse 

• skader, som er eller ville være omfattet af brand-, tyveri- eller vandskadeforsikring 

• skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering 

• skade, som følge af, at installation eller anvendelse er i strid med den til enhver tid gældende 
stærkstrømsbekendtgørelsen/stærkstrømsreglementet eller andre gældende 
myndighedsforskrifter 

• skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning 

• driftstab eller andre indirekte tab 
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Forsikringssum 
Forsikringen dækker på betinget 1. risikobasis, det betyder at der ikke kan gøres underforsikring 
gældende så længe, der ikke kan gøres underforsikring gældende under brand-, tyveri- og 
vandskadeforsikring.   

4.3. Tyveri 

Direkte skader som følge af, 

• Indbrudstyveri og hærværk på det forsikrede i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg 
herpå, indbrudstyveri foreligger når løsøre stjæles efter, at tyven har skaffet sig adgang til 
forsvarligt sikrede og aflåste bygninger eller lokaler. Adgang skal skaffes ved brug af vold mod 
bygningen eller ved hjælp af dirke, falske eller tillistede nøgler. Dækning for indbrudstyveri er 
betinget af, at døre og andre adgangsveje har været låst forsvarligt og vinduer har været 
lukkede og tilhaspede samt der er synlige tegn på voldeligt opbrud eller det kan 
sandsynliggøres, at tyveriet er sket ved brug af dirke, falske eller tillistede nøgler samt der er 
tale om løsøre der befinder sig i bygningen. Åbne skure, halvtage eller konstruktioner som er 
beklædt med lærred, plastfolie eller lignende betragtes ikke som bygninger 

• ran, tyveri som begås åbenlyst, uden anvendelse af vold og i gerningsøjeblikket bemærkes af 
forsikringstageren eller andre tilstedeværende, der øjeblikkeligt gør anskrig og som kan give en 
beskrivelse af gerningsmanden. Dækningen omfatter ran af løsøre, rede penge, 
pengerepræsentativer og værdipapirer fra forsikringstager eller dennes personale, såvel på 
forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (eksklusive Færøerne og Grønland). 
Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af forsikringssummen, højst 200.000 kr. 
(indeksreguleres ikke) 

• røveri, tyveri sket ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. 
Dækningen omfatter røveri af løsøre, rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer fra 
forsikringstager eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt 
i Danmark (eksklusive Færøerne og Grønland). Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % 
af forsikringssummen, højst 200.000 kr. (indeksreguleres ikke)   

• Hærværk og/eller vandalisme i virksomhedens åbningstid, ved hærværk og vandalisme forstås i 
denne sammenhæng forsætlig eller ondsindede handlinger, der medfører fysisk beskadigelse 

Forsikringen dækker ikke 

• tyveri fra værdiopbevaringsenhed eller -boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne 
dertil, hvis disse har været efterladt på forsikringsstedet 

• tyveri med deltagelse af forsikringstagerens personale 

• skader som er eller ville være dækket af brand- eller vandskadeforsikring 

• driftstab eller andre indirekte tab 

• skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb 

• hærværk og vandalisme på løsøre, hvis bygninger eller bygningsdele står ubenyttede eller 
henligger forladte 

• hærværk og vandalisme på løsøre, der befinder sig udenfor bygninger 
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4.4. Vandskade 

Direkte skader som følge af, 

• udstrømning af vand, der tilfældigt strømmer ud fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt 
vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering og 
spildevandsledninger samt akvarier over 20 liter 

• udstrømning af olie og kølevæske der tilfældigt strømmer ud fra olietank, køleskab eller 
køleanlæg  

• Oversvømmelse, voldsomt skybrud eller tøbrud hvor vand ikke kan få normalt afløb og derfor 
oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem 
afløbsledninger  

• storm, skypumpe og snetryk ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til en 
vindhastighed på mindst 17,2 m pr. sekund 

Selskabets erstatningspligt er betinget af at sikrede, i det omfang der er muligt, drager omsorg for, 

• at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og varmeanlæg, 
herunder varmtvandsbeholdere, toilet- og badeindretninger mv., når disse ikke benyttes 

• at alle nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed, holdes tømte 

• at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse 

• at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk 

• at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige 

Vandskadedækning i kælder 

Forsikringen dækker vandskade på varer og inventar mv. i kælder, dog dækkes ikke varer, der ikke er 
anbragt på fast ikke-vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulv. 

Forsikringen dækker ikke 

• grundvand og kloakvand som stiger op, medmindre der er tale om voldsomt skybrud eller 
tøbrud jfr. pkt. 4.3. 

• skade på selve installationen, når årsagen er alder, brug eller tæring 

• skade på selve installationen, når årsagen er byggefejl, fejlkonstruktion eller fejlmontering 

• skade ved langsom udsivning af vand 

• skade fra tagrender eller nedløbsrør 

• skade ved bygge- og reparationsarbejder, herunder reparation eller ændring af rør- og 
varmeanlæg, i det omfang skaden kan fordres erstattet hos andre 

• udgifter til optøning. 

• skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra akvarier, vandsenge og svømmebassiner 

• skade ved langsom udsivning af olie eller kølevæske 

• skade på varer i fryse-/kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse-
/kølerum, når varerne direkte beskadiges af tilfældig ud strømmende kølevæske 

• tab af olie eller kølevæske 

• skade i forbindelse med påfyldning og aftapning af olie og kølevæske 

• skade ved nedbør, der trænger ind gennem utætheder og åbninger, som ikke er en direkte 
følge af en dækningsberettiget skade på bygninger 

• skade på genstande, når skaden ikke er en direkte følge af en påviselig storm-, skypumpe eller 
snetryksskade på selve bygningen 

• skade på genstande, som følge af væltende eller nedstyrtende genstande, når det ikke er en 
direkte følge af storm, skypumpe eller snetryk 
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• skade på genstande, der befinder sig i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner som 
er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende 

• skade på genstande der ikke befinder sig i bygninger 

• skade, der skyldes slid, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse  

• skader som er eller ville være dækket af brand- eller tyveriforsikring 

• driftstab eller andre indirekte tab 

• skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb 

4.5. Driftstab 

Driftstabsforsikringen dækker tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser i 
dækningsperioden.  
 
Ved omsætning forstås, faktureret omsætning eksklusive moms, ydede rabatter, bonus, salgsprovision 
og anden salgsreduktion. 

4.5.1. Myndighedskrav 
Uanset undtagelserne nedenfor, dækker Driftstabsdækningen i indtil 3 måneder for dækninger med 
normal dækningsperiode på 6 eller 12 måneder, og i indtil 6 måneder for dækninger med normal 
dækningsperiode på 18 eller 24 måneder, det driftstab som forsikringstageren måtte lide ved 
forsinkelse, som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en 
dækningsberettiget skade på en af følgende forsikringer, etableret i selskabet, brand-, tyveri- og 
vandskadeforsikring, , der kan være suppleret af all-risks forsikring, betingelsesnummer 2203.16.01 
samt erhvervsbygningsforsikring, betingelser 2202. Dækningsperioden forlænges ikke som følge af 
denne bestemmelse. 

Forsikringen dækker ikke 

• Forøgelse af driftstab, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsikring 
for bygning eller løsøre eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse af driften som følge af 
forbedringer, udvidelser, offentlige påbud, kapitalmangel, manglende backup kopiering eller 
lignende 

• indirekte tab, der ikke kan betragtes som driftstab, herunder renter, kontraktbøder, tab af 
goodwill og tab der følger af, at oplysninger om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb 
mistes 

4.5.2. Restværdidækning 

Det fremgår af policen, hvis denne dækning er medforsikret 
 
Det yderligere driftstab, som måtte opstå ved, at virksomhedens genoptagelse bliver forsinket på 
grund af, at en tegnet restværdidækning på en bygningsforsikring, træder i kraft ved betaling af 
erstatning for fjernelse af anvendelige rester og/eller opførelse af en ny bygning. 

4.5.3. Leverandør- og aftagerdækning 

Det fremgår af policen, hvis denne dækning er medforsikret 
 
Driftstab som virksomheden måtte få som følge af, at en af virksomhedens leverandører eller aftagere 
bliver ramt af en skade, der ville være omfattet af følgende forsikringer, etableret i selskabet, brand-, 
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tyveri- og vandskadeforsikring, , der kan være suppleret af all-risks forsikring, betingelsesnummer 
2203.16.01 samt erhvervsbygningsforsikring, betingelser 2202. 
 
Dækningen er begrænset til 20% af forsikringssummen, højst den sum, der fremgår af policen pr. 
forsikringsbegivenhed. (Beløbet indeksreguleres ikke). 

4.5.4. Dækningsperiode 
Dækningsperioden fremgår af policen, og er er det tidsrum selskabet erstatter tab som følge af en 
dækningsberettiget forsikringsbegivenhed.  

Begyndelsestidspunkt 
Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en dækningsberettiget skade indtræder 
(skadetidspunktet). 

Ophørstidspunkt 
Dækningsperioden ophører efter det antal måneder, der fremgår af policen, regnet fra skadens 
indtræden (begyndelsestidspunktet) på samme tidspunkt af døgnet. 

Karenstid 
Tab, der helt eller delvis hidrører fra det første døgns standsning, erstattes kun, hvis virkningen 
strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. 

Forskydningsret 
Hvis forsikringen er tegnet med en dækningsperiode på 12, 24 eller 36 måneder, kan tidspunktet for 
dækningsperiodens begyndelse udskydes i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er 
konstateret. 
 
Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal selskabet inden 2 uger efter forsikringsbegivenhedens 
konstatering underrettes om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. 
 
Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan efter at selskabet er blevet underrettet ikke yderligere 
ændres. 

4.6. Meromkostninger 

Meromkostningsforsikringen dækker nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger som 
virksomheden må afholde for at opretholde virksomhedens drift, som følge af en dækningsberettiget 
skade på en i selskabet tegnet brand-, tyveri- og vandskadeforsikring. 

4.6.1. Myndighedskrav 
Uanset undtagelserne nedenfor dækkes de meromkostninger, der skyldes forsinkelse af 
virksomhedens genoptagelse, som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med 
oprydning efter en dækningsberettiget skade, omfattet af brand-, tyveri- eller vandskadeforsikring. 

Forsikringen dækker ikke 

• Meromkostninger, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri, utilstrækkelig forsikring for 
bygning eller løsøre eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse af driften som følge af 
forbedringer, udvidelser, offentlige påbud, manglende backup, kopiering eller lignende 

• omkostninger til oprydning, redning, bevaring og omkostninger til genfremstilling 
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4.6.2. Dækningsperiode 
Dækningsperioden er det tidsrum selskabet erstatter meromkostninger, som følge af en 
dækningsberettiget forsikringsbegivenhed. 
 
Forsikringen dækker meromkostninger indenfor det antal måneder der fremgår af policen, efter 
forsikringsbegivenhedens indtræden. 

5. Hvordan fastsættes forsikringsværdien for 
erhvervsforsikring? 

I forsikringsværdien/forsikringssummen medregnes værdien af alt løsøre, der er forsikret under 
forsikringsaftalen. 

5.1. Driftsudstyr mv. 

Værdien af inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr, som forsikringstager ejer eller bærer risikoen for, 
opgøres på grundlag af nyværdien. 
Forsikringsværdierne skal tillægges udgifter til told, fragt, andre afgifter, indbaksning, opstilling, 
montage, fundamenter og indkøringsomkostninger. 
Forretningscykler, entreprenørmaskiner og -materiel, trucks, stablere og lignende medregnes med 
deres dagsværdi. 

5.2. Færdigvarer af egen produktion til videresalg 

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, medregnes med den pris, som 
ved salg på almindelige vilkår vil kunne opnås, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, 
undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling. 

5.3. Halvfabrikata 

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, udgør 
produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel, dels af forsikringstagerens 
generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg, med fradrag for regelmæssige 
salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling.  

5.4. Genfremstillingsomkostninger 

Originalmodeller og -tegninger 

• Originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende medregnes med 
genfremstillingsværdien og opgøres og erstattes med indtil 15% af forsikringssummen, dog 
højst 200.000 kr. (indeksreguleres ikke) 

Kartoteker, forretningsbøger, software/data og igangværende skriftlige arbejder 

• Kartoteker, forretningsbøger, software/data og igangværende skriftlige arbejder medregnes 
med genfremstillingsværdien og opgøres og erstattes kun hvis genfremstilling finder sted, med 
indtil 15% af forsikringssummen, dog højst 200.000 kr. (indeksreguleres ikke) 
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5.5. Varer og andre genstande 

Værdien af andre genstande samt genstande, der tilhører andre end forsikringstageren erstattes på 
grundlag af dagsværdi. 

5.6. Rede penge, pengerepræsentativer mv. 

Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som befinder sig på 
forsikringsstedet medregnes i forsikringsværdien og erstattes som følger; 

• Værdier i almindeligt gemme – op til 7.441 kr. (indeksreguleret 2023) 

• Værdier opbevaret i aflåst sikringsskab efter EN 1143-1 Grade 0 – op til 22.324 kr. 
(indeksreguleret 2023) 

• Værdier opbevaret i aflåst sikringsskab efter EN 1143-1 Grade 1 – pengeskab eller -boks af jern 
eller stål aflåst med bore- og dirkefri lås, svejset i alle sammenføjninger og vejende mindst 250 kg. 
eller i værdiopbevaringsenhed, som er et skab godkendt til penge, pengerepræsentativer samt 
andre værdigenstande (i skabet fremgår en test og et pointtal, der markerer opnåelse af 
sikringsniveau) – op til 37.207 kr. (indeksreguleret 2023)  

Nyværdi - genanskaffelsespris for tilsvarende udstyr umiddelbart før skaden, uden fradrag for alder og 
brug, men med rimelige fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed, teknologisk forældelse, 

utidssvarende konstruktion eller andre omstændigheder 

Dagsværdi - genanskaffelsespris for tilsvarende udstyr umiddelbart før skaden, med rimelige fradrag for 
værdiforringelse ved alder og brug, nedsat anvendelighed, teknologisk forældelse, utidssvarende 

konstruktion eller andre omstændigheder 

6. Hvordan fastsættes forsikringsinteressen for 
driftstabsforsikring?  

Det fremgår af policen, om der er tegnet en erhvervsforsikring eller en virksomhedsforsikring 

6.1. Erhvervsforsikring 

6.1.1. Driftstab pos. I 

Dækningsperiode 6 eller 12 måneder 
Forsikringsinteressen for driftstab med en dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er 
forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder 
efter dækningsperiodens begyndelse, med fradrag af forventet forbrug i samme periode af, 

• indkøbte handelsvarer til videresalg 

• råvarer og halvfabrikata 

• direkte lønudgift inklusive lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører 
under Funktionærloven eller Lærlingeloven 
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Dækningsperiode 18 eller 24 måneder 
Forsikringsinteressen for driftstab med en dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er 
forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder 
efter dækningsperiodens begyndelse, med fradrag af forventet forbrug i samme periode af, 

• indkøbte handelsvarer til videresalg 

• råvarer og halvfabrikata 

• direkte lønudgift inklusive lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører 
under Funktionærloven eller Lærlingeloven 

6.1.2. Driftstab pos. II 
Forsikringsinteressen for direkte lønudgifter er den forventede direkte løn inklusive lønafhængige 
omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven eller Lærlingeloven. 

6.2. Virksomhedsforsikring 

Dækningsperiode 12 måneder 
Forsikringsinteressen for driftstab pos. 1, med en dækningsperiode på 12 måneder fastsættes lige som 
den korrekt opgjorte forsikringssum for brand-, tyveri- og vandskadeforsikring. 

7. Hvordan beregnes erstatningen? 

7.1. Erhvervsforsikring 

7.1.1. Skadeopgørelse 
Skaden opgøres som forskellen mellem værdien af det skaderamte løsøre før og efter skaden.  
 
Værdien opgøres efter samme principper som under punkt 5. Hvordan fastsættes forsikringsværdien 
for erhvervsforsikring? 
 
Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog at, 

• tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi umiddelbart før 
skaden og deres værdi efter skaden 

• beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, skal istandsættes 
eller genanskaffes inden 1 år fra skadedagen. Hvis istandsættelse eller genanskaffelse ikke er 
sket, eller efter selskabets skøn er betryggende sikret, inden 1 år fra skadedagen, så ydes kun 
erstatning efter dagsværdien 

• forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først 
udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive 
istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabet skøn er betryggende sikret 

• selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før 
skaden (for inventar, maskiner, og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er 
berettiget til at erstatte de beskadigede genstande med andre tilsvarende genstande eller til at 
sætte de beskadigede genstande i samme stand som før skaden, og forsikringstageren er 
herudover ikke berettiget til yderligere erstatning for disse genstande 
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7.2. Driftstabsforsikring 

7.2.1. Tidspunkt for opgørelse af skade/tab 
Opgørelse af skaden/tabet påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 
 
Der udarbejdes i skadetilfælde en opgørelse af forsikringsinteressen på samme måde som beskrevet 
under punkt 6.1.1. 
  
Den beregnede forsikringsinteresse skal herefter indgå i erstatningsberegningen og betegnes som 
erstatningsgrundlaget. 

7.2.2. Kun det faktisk lidte tab dækkes 
Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte 
tab, der omfattes af forsikringen. 

7.2.3. Fastsættelse af erstatning for driftstab 
Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i 
omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 eller 24 måneder efter 
dækningsperiodens begyndelse. 
 
Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det i dækningsperioden opbyggede lager af 
varer af egen produktion, der ligger ud over den lageropbygning, som punkt 7.2.8. Særlige regler for 
begrænsning af driftstab, berettiger til. 

7.2.4. Hensyntagen til varierende lønsomhed 
Hvis omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages der ved 
erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil. 

7.2.5. Fradrag for sparede omkostninger 
Den af skaden forårsagede nedgang i omsætning, reduceres med sparede omkostninger, som 
forsikringstageren kan frigøre sig for. 

7.2.6. Tillæg for rimelige meromkostninger 
Den under punkt 7.2.1. – 7.2.5. beregnede erstatning tillægges rimelige omkostninger, der efter 
samråd med selskabet er afholdt til imødegåelse af en nedgang i omsætningen, dog kun i det omfang, 
de har virkning i stilstandsperioden, og med den begrænsning, at selskabets samlede ydelse (inklusive 
alle omkostninger) ikke kan blive større end, hvis der ikke var afholdt omkostninger til imødegåelse af 
en nedgang i omsætningen. 
  
Der ydes ikke erstatning for omkostninger, der er eller ville være omfattet af en i selskabet tegnet 
dækning for Driftstab Pos. II. 

7.2.7. Driftstab pos. II 
Forsikringen dækker på 1. risikobasis, hvorfor der ikke kan gøres underforsikring gældende. 
 
Den i policen anførte forsikringssum for direkte lønudgifter er den øverste grænse for erstatningen. 
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Der udarbejdes i skadetilfælde en opgørelse af forsikringsinteressen på samme måde, som beskrevet 
under punkt 6.1.2. 
 
Erstatningen for direkte lønudgifter udgør inden for forsikringssummen de dokumenterede lønudgifter, 
som forsikringstageren måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på 
grund af skaden, samt de dertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger 

7.2.8. Særlige regler for begrænsning af driftstab 
Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse 
skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at 
afværge eller begrænse driftstabet. 
 
Indenfor dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager i det omfang, 
afsætningsmæssige forhold krævet dette. 
 
Forsikringstageren er forpligtet til effektivt at samarbejde med selskabet med henblik på 
foranstaltninger til at afværge eller begrænse driftstabet. 

7.2.9. Dækning ved ophør af virksomheden 
Hvis virksomhedens drift efter en skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum 
(maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. 
 
Af det udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige, forsikrede omkostninger, som 
bevisligt er afholdt, medmindre virksomhedens ophør skyldes forhold, som forsikringstageren ikke er 
herre over. 

7.2.10. Dækning af udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med opgørelse 
af driftstab 

Selskabet erstatter indenfor forsikringssummen forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig 
assistance - bortset fra forsikringstagerens omkostninger til en eventuel vurderingsforretning - i 
forbindelse med opgørelse af en dækningsberettiget skade med indtil 5% af forsikringssummen, dog 
maksimalt kr. 100.000 (beløbet indeksreguleres ikke). 
 
Dækning for udgifter til sagkyndig bistand dækker på 1. risikobasis, hvorfor underforsikring ikke gøres 
gældende. 

7.2.11. Forsikringssum 
Efter en skade forbliver policens forsikringssum uændret. 

7.3. Meromkostningsforsikring 

Forsikringen dækker på 1. risikobasis, hvorfor der ikke kan gøres underforsikring gældende. 
 
Erstatning ydes kun i det omfang, de afholdte ekstra omkostninger ikke erstattes af en etableret 
Driftstabsforsikring pos. 1. (punkt 4.5. Driftstab). 
 
Eventuel underforsikring på en etableret Driftstabsforsikring pos. 1 og følgerne heraf, er denne 
forsikring uvedkommende. 
 



 
 
  

Storstrøm Forsikring g/s • Forsikringsbetingelser for erhvervsforsikring 

19 

Den i policen anførte forsikringssum for meromkostninger er den øverste grænse for erstatningen. 

7.3.1. Tidspunkt for opgørelse af skaden 
Opgørelse af skaden påbegyndes senest når følgerne af forsikringsbegivenheden er ophørt. 

7.3.2. Kun det faktisk lidte tab dækkes 
Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af de faktisk 
afholdte meromkostninger omfattet af forsikringen. Meromkostninger, der har værdi ud over 
dækningsperioden erstattes kun forholdsmæssigt. 

8. Underforsikring 

8.1. Erhvervsforsikring 

Hvis forsikringsværdien for erhvervsforsikring udregnet efter punkt 5.1. – 5.6. overstiger 
forsikringssummen, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. Hvis forsikringen er opdelt i flere brand- 
og/eller tyvericeller, med hver sin forsikringssum, behandles hver celle som en selvstændig forsikring. 

8.2. Driftstabsforsikring 

8.2.1. For erhvervsforsikring gælder, 
Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen.  
 
Hvis forsikringssummen er mindre end forsikringsinteressen, foreligger der underforsikring, som 
medfører, at der kun betales forholdsmæssig erstatning, hvilken svarer til den del, forsikringssummen 
udgør af forsikringsinteressen. 

8.2.2. For virksomhedsforsikring gælder, 
Forsikringen dækker på betinget 1. risikobasis, hvorfor der ikke gøres underforsikring gældende 
medmindre der kan gøres underforsikring gældende på hoveddækningen for forsikringssum på brand-, 
tyveri- og vandskadeforsikringen. 

9. Selvrisiko 
Forsikringens selvrisikobeløb ved enhver skade, fremgår af forsikringsaftalen, policen.  
 
Hvis en forsikringsbegivenhed vedrører flere forsikringsprodukter, gælder der kun én selvrisiko, den 
højeste. 

10. Varegruppeskema – varebegrænsning 
Maksimale erstatningsbeløb i forhold til sikringsniveau for varer til videresalg, virksomhedens  
eget udstyr mv. Se næste side. 
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Varegruppeskema  
 

Sikring
s-
niveau 

Varegruppe 1 Varegruppe 2 Varegruppe 3 Varegruppe 4 Varegruppe 5 Varegruppe 6 
Bijouteri, som er 
guld- eller 
sølvbelagt, med 
en stykværdi over 
1.000 kr. 

Tobaksvarer, 
nikotinholdige 
produkter, 
tyggetobak og E-
cigaretter inkl. 
tilbehør 

Bijouteri, som er 
guld- eller 
sølvbelagt, med 
en stykværdi op 
til 1.000 kr. 

Beklædning 
(læder- og 
skindbeklædning 
hører til 
varegruppe 3) 

Automobiler, der 
ikke er 
indregistrerede, 
og 
autoreservedele 
samt udstyr (tv-, 
radio- og 
navigationsudstyr 
hører til 
varegruppe 3) 

Droner 

Guld, sølv, platin, 
palladium og 
anden legering 
med ædelt metal, 
der indeholder 
333 o/oo rent 
guld eller mere, 
diamanter, 
ædelsten, ægte 
perler, 
kulturperler (ind- 
og uindfattede) 

 It-udstyr, 
herunder pc’er, 
projektorer, 
fladskærme, 
programmel og 
andet teknisk 
udstyr, der indgår 
i 
computersysteme
r, spillekonsoller 
og tablets 

Briller, solbriller, 
tilbehør og 
optikerudstyr 
med en stykværdi 
over 500 kr. 

Motorcykler, 
scootere og 
knallerter, der 
ikke er 
indregistrerede 
samt reservedele 
og udstyr til disse 
(kommunikations- 
og 
navigationsudstyr 
samt beklædning 
hører til 
varegruppe 3)  

Eget udstyr i form 
af elektronisk 
udstyr inkl. 
tilhørende 
programmel til 
internt brug i 
virksomheden 

Rav med en 
stykpris over 
1.000 kr. 

 Rav med en 
stykpris op til 
1.000 kr. 

Cd’er, dvd’er, 
elektroniske spil 
og software 

Barnevogne og 
klapvogne 

Foto- og 
filmudstyr 

Smykke- og 
juvelerarbejder, 
hvor ovennævnte 
materialer indgår 

 El-, luft- og 
motordrevet 
værktøj 

Frimærker 
(filatelistiske) og 
mønter 
(numismatiske) 

Briller, solbriller, 
tilbehør og 
optikerudstyr 
med en stykværdi 
op til 500 kr. 

It- og AV-udstyr, 
inkl. pc’er, 
projektorer, 
fladskærme, 
programmel og 
andet teknisk 
udstyr, der indgår 
i et computer-
system 

Sports-, lomme- 
og armbåndsure 
med en stykværdi 
over 3.000 kr. 

 Sports-, lomme- 
og armbåndsure 
med en stykværdi 
mellem 1.000 kr. 
og 3.000 kr. 

Musikinstrumente
r og tilhørende 
elektronisk udstyr 
(højtalere hører til 
varegruppe 3) 

Sports-, lomme- 
og armbåndsure 
med en stykværdi 
op til 1.000 kr. 

Musik-
instrumenter og 
tilhørende 
elektronisk udstyr 

  Foto- og 
filmudstyr inkl. 
AV-udstyr 

Spiritus med en 
stykværdi op til 
1.000 kr. 

Antikviteter TV-, radio- og 
videoudstyr samt 
alt tilhørende 
elektronisk 
udstyr, som fx 
forstærkere, 
receivere og 
højtalere 

  Læder og 
skindbeklædning 

Sportsudstyr Hårde hvidevarer  

  Mobiltelefoner og 
elektronisk 
tilbehør til disse 

Vin med en 
stykværdi mellem 
300 kr. og 1.000 
kr. 

Malerier, 
skulpturer og ting 
af kunstnerisk 
værdi over 3.000 
kr. 

 

  Parfumerivarer  Fodtøj  

  Pelse og pelsværk Møbler og lamper 
med en stykværdi 
over 5.000 kr. 

Møbler og lamper 
med en stykværdi 
op til 5.000 kr. 
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  Satellitudstyr, 
herunder 
navigationsudstyr 

 Skibs- og 
bådudstyr (tv-, 
radio- og 
navigationsudstyr 
hører til 
varegruppe 3) 

 

  Cykler, tilbehør og 
reservedele med 
en stykværdi over 
6.000 kr. 

 Cykler, tilbehør og 
reservedele med 
en stykværdi 
mellem 500 kr. og 
6.000 kr. 

 

  Tasker og punge 
med en stykværdi 
over 1.500 kr. 

 Tæpper med en 
kvadratmeterpris 
på over 500 kr. 

 

  TV-, radio- og 
videoudstyr samt 
alt tilhørende 
elektronisk 
udstyr, som fx 
forstærkere, 
receivere og 
højtalere 

   

  Vin og spiritus 
med en stykværdi 
over 1.000 kr. 

   

  Våben, 
ammunition og 
sprængstoffer 

   

  Droner    

SN10 0 kr. 1.644 kr. 36.823 kr. 110.468 kr. 220.826 kr. 240.334 kr. 

SN20 0 kr. 18.411 kr. 110.468 kr. 220.826 kr. * 640.999 kr. 

SN30 36.823 kr. 36.823 kr. 220.826 kr. * * * 

SN40 110.468 kr. 110.468 kr. * * * * 

SN50 220.826 kr. * * * * * 

SN60 * * * * * * 

 
Hvor der er anført et maksimalt beløb for de respektive sikringsniveauer SN10-SN60 må værdien af de i 
kolonnerne nævnte varer, ikke overstige beløbet. 
 
* Individuel sum, som fastsættes af forsikringsselskabet i overensstemmelse med selskabets 
acceptregler.  
 
Sumgrænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2023 på baggrund af Danmarks Statistik. 
Indekstallet for 2. kvartal året før danner grundlag for reguleringen. Der anvendes enten lønindeks, 
prisindeks eller en kombination af disse. Stykværdien for en enkelt genstand indeksreguleres ikke. 

Definition af varer omfattet af varegruppeskemaet 
Varegruppe 1-5 omhandler varer beregnet for videresalg, udlejning, reparation og demonstration samt 
oplagring.  
 
Varegruppe 6 omhandler særligt løsøre i form af, fx elektronisk udstyr, der anvendes internt i 
erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.  
 
Hvis forsikringssummen for en varegruppe ikke er specificeret, er det forsikringssummen i 
forsikringsaftalen der er gældende.  
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11. Nedsættelse af erstatning 
Under pkt. 10. Varegruppeskema – varebegrænsning er reglerne vedrørende varegruppesummer 
beskrevet.  
 
Reglerne for tyverisikring er beskrevet i forsikringsaftalen. 
 
Hvis enten kravene vedrørende varegruppesummer eller tyverisikring ikke er overholdt, erstattes kun 
60 % af samtlige de beløb som ville være kommet til udbetaling hvis kravene var opfyldt. Hvis hverken 
kravene vedrørende varegruppesummer eller tyverisikring er overholdt, erstattes kun 40 % af de beløb, 
som ville være kommet til udbetaling, hvis kravene var opfyldt. 

12. Tyverisikring 
Virksomheden skal tyverisikres efter de regler, der er gældende for det sikringsniveau, som er 
beskrevet i forsikringsaftalen. Det fremgår af forsikringsaftalen, om virksomheden skal sikres ved enten 
skalsikring, cellesikring eller objektsikring. 
 
Hvis en kombination af de tre sikringsmuligheder er valgt, fremgår det af forsikringsaftalen og herunder 
også varebegrænsninger. 
 
Der gælder de samme sikringskrav for løsøre, der befinder sig uden for forsikringsstedet som på 
forsikringsstedet. 
 
De sikringsforanstaltninger, selskabet kræver, skal udføres i overensstemmelse med de forskrifter for 
installation af både mekanisk og elektronisk tyverisikring, som Forsikring & Pension har udarbejdet. 
 
De komponenter, der benyttes til sikring, skal overholde de kvalitetskrav, som er stillet af F&P, 
(forsikringsselskabernes brancheorganisation). 
 
Installation af elektronisk sikring skal udføres af et firma, der er godkendt af F&P. 

13. Fællesbetingelser 
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV betingelses nr. 2200.00.01 
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