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1 Indledning

den adskillende mur til den bygning, der er
nævnt først i policen.

1.1 Fællesbetingelser
Disse betingelser skal sammenholdes med
din police og Thisted Forsikrings
fællesbetingelser for private kunder. Du kan
finde disse på www.thistedforsikring.dk under
fanen ”privat”.

1.2 Bedriftsform
Med mindre andet fremgår af din police, er
det forudsat, at din ejendom er et ”nedlagt
landbrug” og ikke er en momsregisteret
landbrugsvirksomhed.

1.3 Hvem er sikret?
Det fremgår af de enkelte afsnit i
betingelserne, hvilke personer der er sikret af
den enkelte forsikring.

1.4 Hvor dækker forsikringen?
Det fremgår af de enkelte afsnit i
betingelserne, hvor forsikringen dækker.

1.5 Hvad dækker forsikringen?
Forsikringer dækker, medmindre andet er
anført, skader opstået i forsikringstiden,
forudsat dækningen fremgår af policen, og
skaden er dækningsberettiget i henhold til
disse forsikringsbetingelser.

1.6 Hvilke genstande er omfattet?
Det fremgår af de enkelte afsnit i
betingelserne, hvilke genstande der er
omfattet af den enkelte forsikring.
Eksempel: Hvis der er tale om en
bygningsdel, kan du læse nærmere om dette
i afsnittet omkring Bygningsforsikring.

1.7 Opdeling af bygninger
Dine bygninger opgøres hver for sig på
grundlag af den bygningsopdeling, der
fremgår af policen.
For sammenbyggede bygninger gælder, at
den adskillende mur hører til den først opførte
bygning. Er bygningerne opført samtidigt,
hører den adskillende mur til den bygning,
der er højst. Er bygningerne lige høje, hører
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2 Bygningsforsikring
2.1 Bygningsforsikring
2.1.1 Hvad er omfattet?
Forsikringen dækker kun de bygninger, der er
nævnt i policen og er beliggende på
forsikringsstedet inkl. fundament ned til 1
meter under terræn eller - hvis der er kælder
– 1 meter under kældergulv, når skaden
indtræffer, mens forsikringen er i kraft.
Nedgravede anlæg er medforsikret i det
omfang, de er beliggende under bygningen,
eller maksimalt 1 meter fra et lodret plan
langs ydersiden af bygningens mure.
Bygninger, herunder terrasser og udestuer,
der ikke er opført på muret eller støbt sokkel,
er alene omfattet af brandforsikringen.
Foruden bygningerne dækker forsikringen
fastmonteret tilbehør inkl. udvendig
udsmykning, faste bygningsdele og
fastmonterede installationer. Herunder kan
nævnes gas - og vandinstallationer,
rumtemperatur - og rumventilationsanlæg,
solvarme/solfangeranlæg på taget,
grundvandspumper, hårde hvidevarer m.m.
Solcelleanlæg skal fremgå af policen for at
være medforsikret.
Forsikringen omfatter også tilbehør, der
sædvanligvis kan befinde sig på et almindelig
nedlagt landbrug som fx: plankeværker,
stakitter, murede hegn, antenner,
udendørslamper og flagstænger.
Tilbehøret er dækket ved brandskade og
under anden bygningsbeskadigelse.
Det er et krav, at det nævnte tilbehør skal
være opført på muret eller støbt sokkel,
sokkelsten eller nedgravede
trykimprægnerede stolper for at være
omfattet af forsikringen.
Såfremt de forannævnte genstande og
tilbehør repræsenterer en usædvanlig høj
værdi, skal de dog være angivet på policen
for at være medforsikrede.
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Haveanlæg som fx beplantning, terrasser,
havefliser, stensætninger m.m. er kun dækket
ved brand.
Landbrugsinventar, installationer og
bygningsdele, som ikke aktivt anvendes til
oprindeligt formål, er ikke omfattet af
forsikringen.
Trampoliner er ikke dækket af forsikringen.
Forsikringsdækningen inddeles i 10
hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandskade
Anden bygningsbeskadigelse
Skade på skjulte rør og kabler
Skade forvoldt af svampe og insekter
Skade forvoldt af råd
Skade forvoldt af skadedyr
Solcelleanlæg
Udvidet vandskade
Særlige tillægsdækninger
Husejeransvarsforsikring.

Det fremgår af policen, hvilke dækninger du
har valgt.
Forsikringen dækker dig som forsikringstager
– du skal være ejer af ejendommen. Under
ansvarsforsikringen er medhjælp i hus eller
have også dækket.
Personer eller virksomheder, som har fået
huset overladt til reparation, om- eller
tilbygning, til salg el.lign., er ikke dækket.
For byggematerialer og bygning under
opførelse, ombygning eller større renovering
skal der tegnes særlig ekstra forsikring inkl.
ansvar. Spørg os altid, før arbejdet sættes i
gang.
Ved salg af huset er den nye ejer dækket
indtil 4 uger efter overtagelsesdatoen, dog
længst til en ny forsikring er oprettet.

2.1.2 Prisen på forsikringen
Prisen på din forsikring afhænger af en række
forskellige faktorer, fx størrelsen af dine
bygninger, husets alder, hvor mange plan det
er i, hvor det ligger, opvarmningsform, om der
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er kælder eller stråtag, om der foregår
erhverv, og om der er pool/sauna/spa.

anden pludselig skade og brud på synlige rør
samt glas og sanitet.

2.1.3 Selvrisiko – egenbetaling

Både skadens årsag og skadens virkning skal
være pludselig.

Den aftalte selvrisiko fremgår af policen.
Normalt betaler du kun selvrisiko én gang for
hver skadebegivenhed. Der er dog nogle af
dækningerne, der har deres egen selvrisiko,
hvilket vil fremgå af disse betingelser.

2.1.4 Brandskade
Herunder regnes skader på grund af:
•
•
•
•
•
•
•

ild
eksplosion
pludselig tilsodning
lynnedslag eller andre elektriske
fænomener
kortslutning
skade i forbindelse med
brandslukning
nedstyrtning af fly eller genstande
herfra.

En brandforsikring kan ikke ophøre,
medmindre du dokumenterer, at dækningen
er overført til et andet forsikringsselskab, eller
at der ikke er pant i ejendommen. For
bygninger, der ligger forladt hen eller ikke er
forsvarligt indrettet mod brandfare, kan vi
opsige dækningen straks, dog med en frist på
14 dage over for evt. rettighedshavere med
tinglyst pant i ejendommen.
Følgende er undtaget på branddækningen:
•

Skader, der er opstået ved svidning,
forkulning, overophedning eller
smeltning fx. på grund af gløder fra
tobak, pejse eller ildsteder.

2.1.5 Anden bygningsbeskadigelse /
storm
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
Vi dækker pludselig fysisk skade på bygning,
når skaden opstår uden din vilje. Som
eksempler på skadetyper kan nævnes skade
som følge af storm, påkørsel, hærværk,
snetryk, vand, voldsomt tø - eller skybrud,
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Voldsomt skybrud er, når der falder:
• 15 mm regn i løbet af højst 30 min.
• 30 mm regn pr. døgn.
Voldsomt tøbrud er, når mængden af nedbør
eller smeltevand inden for et kort tidsrum er
så stor, at de korrekt dimensionerede og
renholdte afløbssystemer ikke kan aflede
vandet.
2.1.5.1 Følgende er undtaget på dækningen
for anden bygningsbeskadigelse:
• Nedbør, som trænger igennem
utætheder og åbninger, der ikke er en
umiddelbar følge af bygningsskade,
som i øvrigt er dækket af forsikringen
• Dryp eller udsivning af væsker fra vvsinstallationer eller beholdere
• Frost eller frostsprængning af vvsinstallationer, herunder sanitet i
utilstrækkeligt opvarmede/ isolerede
lokaler samt vandskade som følge
heraf, med mindre skaden skyldes
tilfældigt svigtende varmeforsyning
• Udgifter til optøning af frosne rør
• Vandskade fra beholdere med et
rumindhold på mindre end 20 L
• Opstigning af grundvand eller
kloakvand samt vand fra tagrender og
nedløbsrør, med mindre der er tale
om voldsomt sky- eller tøbrud
• Vind, når vindhastigheden er under
17,2 m/sek
• Brud, der ikke gør glasset eller
saniteten ubrugelig
• Punktering af termoruder i vinduer og
døre
• Hærværk begået af personer med
lovlig adgang til bygningerne
• Snetrykskader, såfremt der ikke er
tale om korrekt dimensionering, og
der ikke er foretaget rimelige
forholdsregler for at bortrydde sneen.
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•
•

•
•

Rørinstallationer og radiatorer, der er
skadet af rust og tæring
Skade opstået under påfyldning af
eller aftapning fra olietanke, køle- og
fryseanlæg, akvarier og
svømmebassiner
Slid, ridser og skrammer som følge af
alm. brug
Sætningsskader.

•

2.1.6 Rørskadeforsikring +
stikledningsforsikring
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket for den enkelte bygning.
Stikledningsforsikring beskrives i afsnit 2.1.7.
Rørskadeforsikring:
Vi betaler skader, der opstår på grund af
utæthed i skjulte rør og kabler i eller inden for
bygningens ydervægge og tag samt
omkostninger til reparation af det
beskadigede rør eller kabel. Desuden
dækkes omkostning til den direkte følgeskade
og reparation heraf.
Forsikringen dækker skader, der er
konstateret i forsikringstiden og indtil 1
måned efter forsikringens ophør. Såfremt
forsikringen overgår til et andet selskab,
ophører selskabets forpligtelser - for ikke
anmeldte skader - straks ved overgangen
Ved skjulte rør forstås:
•

•

•

•

rør og kabler, som er indstøbt i gulv
eller væg, skjult i vægge, under gulv
og i kanaler.
rør og kabler i etageadskillelser, i
krybekældre, i skunkrum, på lofter,
bag eller under faste skabe og i
permanent lukkede rum.
rør, som er skjult i fx. sol- eller
jordvarmeanlæg eller i forbindelse
med anden alternativ energiforsyning.
varmtvandsbeholdere, uanset
hvorledes disse er anbragt. Såfremt
varmtvandsbeholderen er indbygget
fx. i en kedel, er alene
varmtvandsbeholderen dækket.
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Uanset pkt. 2.1.15.6 om forbehold
vedrørende dækning for beskadigelse
af kosmetisk art dækker vi på
rørskadeforsikringen kosmetiske
forskelle mellem erstattede og
ubeskadigede fliser/klinker i samme
rum i et afgrænset areal svarende til
gulv eller vægge afhængig af, hvor
skaden forefindes. Det er en
forudsætning, at der ikke kan skaffes
identiske fliser/klinker.

Vi dækker 50 % af udgifterne til udbedring af
de kosmetiske forskelle.
Forsikringen dækker ikke:
•

•

skader efter frost som følge af
utilstrækkelig opvarmning eller
mangelfuld isolering
rør i varmtvandsbeholdere og
varmevekslere.

Erstatningen på rørskadeforsikringen
fastsættes på grundlag af nyværdien og
udgør det beløb, det uden unødig forsinkelse
vil koste at reparere det beskadigede med
samme byggemåde og på samme sted. Hvis
det fremgår af policen, at bygningen er
forsikret til dagsværdi, er dette gældende for
skaden. For så vidt angår gulvbelægninger,
kan der foretages fradrag i erstatningen, jf.
afsnittet om manglende vedligeholdelse, slid
og ælde under punkt 2.1.15.1
Såfremt der på skadestidspunktet var
etableret en af selskabet godkendt alarm for
vandspild, dækkes også det tab, skaden har
forårsaget, herunder tab i form af offentlige
afgifter, som følge af merforbrug af vand.
Omkostninger til fejlfinding er ikke dækket af
forsikringen, medmindre der foreligger en
dækningsberettiget skade, eller
omkostningerne er afholdt med selskabets
godkendelse.

2.1.7 Stikledningsforsikring
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
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Vi dækker skader på stikledninger uden for
bygninger, når du har vedligeholdelsespligt
og råderet over disse stikledninger, der
forsyner de på policen nævnte bygninger.
Forsikringen dækker skader, der er
konstateret i forsikringstiden og indtil 1
måned efter forsikringens ophør. Såfremt
forsikringen overgår til et andet selskab,
ophører selskabets forpligtelser - for ikke
anmeldte skader - straks ved overgangen.
Ved stikledninger forstås:
•

•
•

rør og kabler til gas, vand, el,
internet/tv- signal, varme, olie og
afløbsinstallationer liggende i jorden
mellem de forsikrede bygninger og
hovedledning dog maksimalt 250
meter fra sokkel
nedgravede jordvarmeslanger.
udvendig lovlig rørføringer mellem
stald og gylletank, dog maksimalt 250
meter fra sokkel - dog betinget af, at
rørføringen er i brug.

Følgende er ikke omfattet:


Drænrør, stophaner, brønde, boringer,
vandmålere, olietanke, septiktanke,
trixtanke og lignende samt faskiner.

Utætheder og fejl i stikledninger i jord
dækkes, hvis det medfører funktionssvigt
eller skade på bygningen, eller der ved en tv
inspektion konstateres fejlklasse 3- eller 4skader.
Ved fejlklasse 3- og 4-skader forstås, at
funktionen er væsentlig nedsat eller blokeret,
hvorimod fejlklasse 1 og 2 er mindre fejl, hvor
funktionen ikke er væsentlig berørt.
Forsikringen dækker ikke:




vand, olie mv., der går tabt ved en
skade
skader omfattet af garanti
skade som følge af frostsprængning.

Erstatningen på stikledningsforsikringen
fastsættes på grundlag af nyværdien og
udgør det beløb, det uden unødig forsinkelse
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vil koste at reparere det beskadigede med
samme byggemåde og på samme sted. Hvis
det fremgår af policen, at bygningen er
forsikret til dagsværdi, er dette gældende for
skaden.

2.1.8 Skade forvoldt af svampe og
insekter
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
Vi betaler skader på træ- og murværk som
følge af svampe- og insektangreb samt
direkte følgeskader, såfremt der er tale om
væsentlig hurtigere nedbrydning end under
normale omstændigheder.
Det er en forudsætning for dækning, at
angrebet er konstateret og anmeldt i
forsikringstiden og indtil 3 måneder efter
forsikringens ophør. Såfremt forsikringen
overgår til andet selskab, ophører selskabets
forpligtigelser - for ikke anmeldte skader straks ved overgangen.
Følgende er undtaget på svampe- og
insektdækningen:
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Udendørs trækonstruktioner, fx
legeredskaber, trapper, stakit,
plankeværk
Terrasser, solafskærmning
Træværk der er i direkte eller indirekte
berøring med jord
Sternbrædder, vindskeder,
ubeskyttede remender
Skader på grund af svamp og insekter
på andet end den egentlige bygning
Skader der skyldes undladt,
mangelfuld eller forkert
vedligeholdelse
Skader som følge af fejl, som
forsikringstager har eller burde have
kendskab. Det kan være fejl i
materialer, konstruktioner eller
udførsel
Skader der skyldes tillukkede eller
blokerede ventilationsåbninger
Skade forårsaget af borebiller
Skade forårsaget af murbier
Skade der skyldes råd
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•

•

Svampeskade på bygninger - der
ikke er opført på muret eller støbt
fundament eller betonblokke
Stråtag (stråene)

I kældre dækkes ikke svampeskade på
trægulve eller vægge/skillerum af træ eller
beklædt med træ.
Vi betaler for bekæmpelse af husbukke.
Ved angreb af træ- og murødelæggende
insekter dækkes udgifterne til udskiftning eller
afstivning af træværk, og udgifterne til
reparation af beskadiget mørtel, men kun hvis
dette er påkrævet af hensyn til
træværkets/murværkets bæreevne.

2.1.9 Skade forvoldt af råd
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
Vi betaler udgifter til reparation af rådskader
på træværk i permanent lukkede rum inde i
bygninger, under forudsætning af at træet er
nedbrudt, og bærerevnen som følge af
rådskaden er svækket. Vi betaler også for
udbedring af de direkte følgeskader.
Rådangrebet skal være konstateret og
anmeldt i forsikringstiden eller indtil 3
måneder efter forsikringens ophør. Såfremt
forsikringen overgår til andet selskab,
ophører selskabets forpligtigelser - for ikke
anmeldte skader - straks ved overgangen.
Følgende er undtaget af råddækningen:
•

•

•
•

Kosmetisk skade, hvor træet ikke er
nedbrudt eller destrueret fx
misfarvninger, skimmel- og
mugbelægninger.
Skader som følge af fejl, som du har
eller burde have kendskab. Det kan
være fejl i materialer, konstruktioner
eller udførsel.
Skader, der skyldes tillukkede eller
blokerede ventilationsåbninger.
Rådskade på bygninger, der ikke er
opført på muret eller støbt fundament
eller betonblokke.
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2.1.10 Skade forvoldt af skadedyr
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
Vi dækker fysisk skade forvoldt af skadedyr i
beboelsesbygninger.
Forsikringen omfatter ikke skade, der er eller
kunne være dækket af svampe- og
insektforsikringen (pkt.2.1.8),
rørskadeforsikring (pkt.2.1.6),
stikledningsforsikring (pkt. 2.1.7) samt
skader, som er undtaget under disse punkter
eller på forsikringen i øvrigt.
I forbindelse med angreb af skadedyr er det
en forudsætning, at offentlige myndigheders
forskrifter følges både i forhold til
bekæmpelse og hindring af nyt angreb.
Forsikringen dækker ikke indirekte tab fx.
ekstra energiforbrug som følge af
skadedyrsangreb.
Der gælder for skader i taget og/eller
tagetagen, at disse opgøres til dagsværdi
uden lovliggørelsesdækning. Erstatningen
kan ikke overstige 100.000 kr. pr.
skadebegivenhed.
For skader, som er dækket af
skadedyrsforsikringen, gælder en selvrisiko
på 2.500 kr. pr. skadebegivenhed ud over
den valgte selvrisiko på policen.

2.1.11 Solcelleanlæg
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
Dækningen omfatter fastmonterede
solcelleanlæg på jord eller bygning.
Anlægget er omfattet af de dækninger, der er
tegnet på den bygning, hvor solcelleanlægget
er monteret/forsikret igennem.
Vi dækker også den manglende produktion
fra solcelleanlægget i den tid, det tager at
reparerer eller genanskaffe solcelleanlægget
– dog max et år efter skadedatoen.
Ved en dækningsberettiget skadebegivenhed
på solcelleanlægget kan erstatningen højest
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udgøre det beløb, der fremgår af policen inkl.
reparations- og håndværkerudgifter.

(se pkt.2.1.8) og skade forvoldt af råd
(se pkt 2.1.9)

2.1.12 Udvidet vandskade
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
Vi dækker skade som følge af:





vand ( samt olie og kølervæske) der
siver ud fra faste installationer,
akvarier og beholdere med et
rumindhold på 20 L eller derover
vandskade efter nedbør, der trænger
ind i bygningen
opstigning af kloak- og grundvand, der
trænger ind i bygningen
fygesne, hvor loftet ikke er
umiddelbart tilgængeligt på grund af
bygningskonstruktionen

Det er et krav for dækningen, at årsagen til
vandskaden repareres/udbedres straks efter
skaden. Disse udgifter betales ikke af
forsikringen.
En forudsætning for at få erstatning er
desuden, at skaden ikke skyldes undladt,
mangelfuld eller forkert vedligeholdelse, eller
at skaden ikke skyldes fravær af
omfangsdræn eller grundmursplader.

Derudover dækker vi tab af vand, olie eller
kølervæske i forbindelse med en
dækningsberettiget skade på rør og
stikledninger.

Får du en vandskade i din kælder, som er
dækket af forsikringen, skal reetablering ske
uden brug af organiske materialer fx
trægulve, laminatgulve, isoleringsvægge,
gipsvægge og glasvæv. Genoprettes det
beskadigede med organiske materialer, er
disse ting ikke dækket ved fremtidige
vandskader. Eventuelle merudgifter til
reetablering med ikke organiske materialer er
ikke dækket af forsikringen.

Vi dækker ikke:

2.1.13 Særlige tillægsdækninger














Vand, der trænger ind i bygningen
gennem åbne vinduer eller døre
Skade, som skyldes kondens eller
grundfugt
Skade der alene består i lugtgener
Vand, der trænger ind i bygningen på
grund af fejlkonstruktion eller
fejlmontering af solcelleanlæg. Er
fejlen begået før sikrede overtog
ejendommen, dækkes skaden hvis
sikrede ikke vidste eller burde vide, at
der var fejlkonstruktion eller
fejlmontering
Årsagen til vandskaden
Udgifter til vand, olie og gas, som
andre refunderer
Skade som følge af bygge og
reparationsarbejde
Skade opstået under påfyldning eller
aftapning
Følgeskader i form af svamp og råd,
medmindre du har valgt dækningerne
skade forvoldt af svampe og insekter
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2.1.13.1 Huslejetab for udbygninger
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket, og hvilke udbygninger der er
dækket.
Forsikringen dækker dokumenteret tab af
lejeindtægt, hvis en udlejet bygning bliver
uanvendelig efter en dækningsberettiget
skade. Tab af lejeindtægt betales på grundlag
af gældende lejekontrakt indtil 1 måned efter
skadens udbedring. Istandsættes den
beskadigede bygning ikke, eller genopføres
den i anden skikkelse end tidligere, betales
kun erstatning for det tidsrum, der normalt
ville være medgået til at sætte bygningen i
samme stand som før skaden.
Erstatningen kan højest være 50.000 kr.
(indeks 2015) og strække sig over 12 mdr.
Forsikringen dækker ikke:


forsinkelse af udbedringen, som
sikrede har indflydelse på
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tab, der er dækket af anden forsikring
eller erstatningsordning.

2.1.13.2 Fejlkonstruktion
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket, og hvilke bygninger der er
dækket.
Forsikringen dækker uanset, at skaden ville
kunne afvises i henhold til punkt 2.1.15 som
værende en fejlkonstruktion. Det er dog en
betingelser, at fejlen er begået før sikredes
overtagelse af ejendommen, og sikrede
hverken vidste eller burde vide, at der forelå
en fejlkonstruktion, materialefejl eller
håndværksmæssige fejl.
2.1.13.3 Forureningsdækning
Såfremt der i henhold til policen er etableret
forureningsdækning, dækker forsikringen:
Forurening
Forurening i henhold til bekendtgørelse om
kontrol af beholdere for flydende
husdyrgødning m.m.

Forsikringen omfatter dine:




bygninger
landboløsøre
indbo

Forsikringen dækker direkte skade opstået
som følge af udslip (udstrømning/udsivning)
fra stationær beholder omfattet af gældende
lovgivning om kontrol af beholdere for
flydende husdyrgødning m.v.
Endvidere dækkes på egen jord:


udgifter til oprydning, oprensning,
opgravning, deponering, fjernelse,
reetablering, destruktion eller anden
særlig behandling af jord, søer,
damme, vandreservoirer og lignende
på forsikringsstedet.

Dækningen er betinget af, at offentlige
myndigheder i kraft af gældende lovgivning
stiller eller kan stille krav om oprydning m.v.,
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og at denne er nødvendiggjort som følge af
udslip fra stationær beholder omfattet af
bekendtgørelse om kontrol af beholdere for
flydende husdyrgødning m.m.
2.1.13.3.1 Forsikringen dækker ikke:
 skade som følge af synlig udsivning.
 skade som følge af udslip fra
beholdere, der ikke er vedligeholdt.
Ved vedligeholdelse forstås bl.a. en
umiddelbar udbedring af synlige
skader af konstruktionsmæssig
betydning.
 forurening, forvoldt af sikrede med
forsæt eller grov uagtsomhed samt
videregående følger af forureningen,
som skyldes, at sikrede med forsæt
eller ved grov uagtsomhed har
undladt at begrænse forurening.
 skade, der kan dækkes af selskabets
sædvanlige bygnings - eller
løsøreforsikring eller tillægsdækninger
hertil.
 skade, der er undtaget under
bygnings-, bedriftsløsøre- eller
indboforsikring.
 skade, der skyldes skadelige luftarter i
forbindelse med omrøring.
 udgifter, der pålægges
forsikringstageren til forebyggelse af
forurening, der ikke er konstateret.
 forurening, der er sket inden
forsikringens ikrafttræden.
 skade, der er dækket af anden
forsikring eller garantitilsagn.
Det er en forudsætning for dækning, at:






skaden er opstået uventet og utilsigtet
beholderen kontrolleres mindst hvert
10. år, jf. Bekendtgørelse om kontrol
af beholdere for flydende
husdyrgødning m.m. § 4
beholderen højst er 25 år regnet fra
opførelsestidspunktet som fabriksny
myndighedskrav skal være overholdt.

Konstateres eventuelle seriefejl - og der i den
anledning påbydes ændringer inden for en
given tidsfrist - skal disse være
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efterleveret/efterleveres.
Forsikringssum for Forureningsdækning:
Forsikringen dækker med et beløb på indtil
1.500.000 kr., dog modregnes en eventuel
udbetalt erstatning for samme
forsikringsbegivenhed for pkt. 2.1.13.5
(Jordskadedækning) i forsikringssummen.
2.1.13.4 All-risk tankforsikring
Fremgår det af policen, at der er tegnet allrisk tankforsikring dækker denne:
Pludselig, uforudset og direkte skade af en
hvilken som helst årsag på den tank/silo, der
er nævnt i policen. Brandskader er dog ikke
omfattet af tankforsikringen.

betjening eller vedligeholdelse ikke er
overholdt.

2.1.14 Andre udgifter i forbindelse med
dækkede skader
Efterfølgende meromkostninger betales ud
over den direkte skadeerstatning.
2.1.14.1 Lovliggørelse for arealer anvendt til
beboelse
Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter,
efter en forsikringsbegivenhed, som er
nødvendige for at opfylde de krav,
byggemyndighederne stiller i henhold til
byggelovgivningen, når en beskadiget
bygning skal udbedres eller genopføres.
Forøgede byggeudgifter dækkes kun, hvis:

Forsikringen dækker op til den
forsikringssum, der er nævnt i policen.

•

2.1.13.4.1 Forsikringen dækker ikke:
 tab og skade ved normalt svind, slid,
rust, tæring og anden gradvis
forringelse
 tab og skade, som leverandør eller
andre kan gøres ansvarlige for ifølge
kontrakt eller anden aftale,
medmindre du godtgør, at den
ansvarlige ikke er i stand til at opfylde
sin forpligtelse
 tab og skade, som skyldes forsæt
eller grov uagtsomhed fra din side
 tab og skade, som skyldes manglende
vedligeholdelse, der kan lægges dig til
last
 tab eller skade, som skyldes fejl eller
mangler, som var til stede ved
forsikringens tegning, og som var eller
burde være dig bekendt
 nogen form for driftstab eller andet
indirekte tab eller erstatningsansvar
 skade på tanke og væsker, som er
opstået pga. overtrædelse af
gældende lovgivning eller offentlig
myndigheds givne forskrifter
 skade, som er opstået pga., at
leverandørens anvisninger om

•
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•

•

udgifterne vedrører de dele af en
bygningsbeskadigelse, hvortil der
ydes erstatning
det ikke er muligt at opnå
dispensation fra bestemmelserne i
byggelovgivningen
bygningens/genstandenes
værdiforringelse på grund af slid og
ælde ikke overstiger 30 % af
nyværdien
reparation eller genopførelse finder
sted.

Dækningen omfatter ikke udgifter:
•
•

der skyldes mangelfuld
vedligeholdelse
til gennemførelse af ændringer, som
var forlangt af myndighederne, eller
kunne være forlangt, inden
forsikringsbegivenheden.

Erstatningen efter dette punkt er for hver
bygning begrænset til 10 % af bygningens
nyværdi – dog max.1.424.532 (indeks 2015).
Erstatning udbetales ikke for bygninger eller
lokaler, som er indrettet eller anvendt i strid
med gældende bygningsreglement eller
anden lovgivning.
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2.1.14.2 Restværdiforsikring
I forbindelse med en dækket skade på en
bygning kan forsikringstageren, såfremt
bygningen beskadiges mindst 50 % af
nyværdien, vælge at få nedrevet ellers
anvendelige rester i stedet for reparation og
derefter få opført en tilsvarende bygning som
ny. Forsikringen betaler udgifter til nedrivning
og bortkørsel. Evt. værdi af rester fratrækkes.
Restværdierstatningen opgøres efter samme
regler, som den egentlige skadeerstatning.
Det er en forudsætning for dækning:
•
•

•

at bygningsresterne nedrives og
fjernes inden 2 år fra skadens dato
at både den egentlige skadeerstatning
og restværdierstatningen anvendes til
genopførelse af en tilsvarende
bygning
at det skaderamte ikke må være
forringet med mere end 30 % på
grund af slid og ælde.

Er din bygning forsikret til nyværdi med maks.
sum, dagsværdi med maks. sum eller
nedrivningsforsikring er disse ikke omfattet af
restværdiforsikringen, medmindre det fremgår
af policen.
2.1.14.3 Huslejetab/genhusning
I det omfang, beboelsen helt eller delvist ikke
kan benyttes som følge af en skade, dækkes:
•
•

•
•

dokumenteret tab af lejeindtægt med
fradrag for sparede udgifter
dokumenterede udgifter til leje af
lokaler svarende til de lokaler, som du
selv benytter
rimelige merudgifter i forbindelse med
skaden
nødvendige udgifter til ud- og
indflytning.

Erstatning ydes for tiden indtil
forsikringsstedet igen tages i brug, dog højst
30 dage efter skadens udbedring og højst 12
måneder i alt.
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Et i forbindelse med genhusningen betalt
depositum tilfalder selskabet ved
tilbageflytning.
Udbedres skaden ikke, eller genopføres
bygningen i anden skikkelse, udregnes
erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum,
der normalt ville være medgået til at sætte
huset i samme stand som før skaden.
Forsinkes udbedringen af skaden på grund af
forhold, som du selv har indflydelse på, ydes
ikke erstatning for det derved forårsagede
lejetab eller afsavn af egne lokaler.
2.1.14.4 Oprydningsomkostninger
Efter en skade, som i øvrigt er dækket af
forsikringen, betales også udgifter til
oprydning, herunder fjernelse af skadede
genstande, og reetablering af grunden.
2.1.14.5 Jordskadedækning
Forsikringen dækker med et beløb på indtil
1.500.000 kr., dog max. 10.000 kr. pr m3:
•

•
•

udgifter til oprydning, opgravning,
deponering, fjernelse og destruktion af
jord, søer, damme, vandreservoirer
o.lign ejet/lejet af dig og beroende på
forsikringsstedet
udgifter til reetablering af ovennævnte
materiale
nødvendige omkostninger til
fastlæggelse af den
dækningsberettigede skades omfang.

Dækningen er dog betinget af, at offentlige
myndigheder i kraft af gældende lovgivning
stiller eller kan stille krav om oprydning mv.,
og at denne er nødvendiggjort af en i øvrigt
dækningsberettiget skade på forsikringssted.
Forsikringen dækker ikke:
•

•

udgifter til gennemførelse af
foranstaltninger, som af
myndighederne var forlangt eller
kunne være forlangt inden
forsikringsbegivenheden
erstatning for krav, der anmeldes
mere end 6 måneder efter den
forsikringsbegivenhed, der har
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nødvendiggjort de ovenfor anførte
foranstaltninger, selv om de skadelige
virkninger af forsikringsbegivenheden
først kunne konstateres senere.
2.1.14.6 Omkostning til særlig kyndig bistand
I forbindelse med en større skade gives
dækning for omkostninger til nødvendig
kyndig hjælp, f.eks. arkitekt eller ingeniør.
Udgiften skal forud være aftalt med os, og
kan højst udgøre 5 % af erstatningssummen
for beboelsesbygninger og 4 % for øvrige
bygninger.

2.1.15 Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke skader som følge
af:
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

manglende, mangelfuld eller forkert
vedligeholdelse
udskiftning, som skulle have været
foretaget i henhold til gældende
lov/forskrift
oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller
vandløb
fejlkonstruktioner eller fejl ved
fremstilling eller op-/udførelse af de
forsikrede bygninger og øvrige
installationer og genstande samt
fejl/mangler ved anvendte
byggematerialer eller genstande i
øvrigt omfattet af forsikringen
bygningens sætning eller rystelser fra
trafik
udgifter til sporing af fejl eller skade,
med mindre der findes en skade, som
forsikringen dækker
skade, som ikke ødelægger/forringer
bygningens håndværksmæssige
værdi
skade, som udelukkende er
kosmetiske
udgifter, der kan henføres til erhverv
eller virksomhedsdrift
skade forvoldt af hunde.

De anførte undtagelser gælder for alle
forsikringens dækninger.
Forsikringen dækker ikke
håndværksmæssige fejl under dækningerne
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Anden bygningsbeskadigelse (pkt.2.1.5),
Svampe og insekter (pkt.2.1.8) og Skade
forvoldt af skadedyr (pkt.2.1.10).

2.1.16 Beregning af erstatning
Hver bygning opgøres for sig på baggrund af
den bygningsopdeling, der fremgår af policen.
Såvel sikrede som Thisted Forsikring kan
forlange erstatningen fastsat ved indhentning
af tilbud. Thisted Forsikring kan vælge en af
tilbudsgiverne.
2.1.16.1 Nyværdi
Skaden opgøres på grundlag af det beløb,
som efter priserne på skadestidspunktet vil
medgå til genoprettelse af det beskadigede
med samme byggemåde på samme sted.
Indeholder policen flere positioner eller afsnit,
behandles hver af disse som en selvstændig
forsikring.
Erstatningen udregnes efter prisen på
tilsvarende byggematerialer som de
beskadigede og kan ikke overstige prisen på
byggematerialer og byggemetoder, der er
almindeligt anvendte på skadedagen.
Ændringer af byggepriserne inden for en
normal byggeperiode indgår i
erstatningsberegningen.
Såfremt det skaderamte på grund af
manglende vedligeholdelse, slid og ælde er
værdiforringet med mere end 30 % i forhold til
nyværdien, fastsættes erstatningen under
hensyn til en sådan værdiforringelse, og
erstatningen kan ikke overstige det
beskadiges dagsværdi umiddelbart før
skaden.
2.1.16.2 Nyværdi med maks. sum
Hvis det fremgår af din police, at en bygning
er forsikret til ”Nyværdi med maks. sum”,
betyder det, at skaden opgøres efter pkt.
2.1.16.1 (Nyværdi). Erstatningen for
bygningen kan dog ikke overstige den
forsikringssum, der er angivet i policen.
Bygningen betragtes som værende
totalskadet, hvis skaden udgør minimum 80
% af forsikringssummen.
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”Andre udgifter i forbindelse med dækkede
skader” jf. pkt. 2.1.14 dækkes ud over
forsikringssummen.
2.1.16.3 Dagsværdi
Hvis det fremgår af din police, at en bygning
eller genstand er forsikret til dagsværdi,
betyder det, at erstatning vil blive fastsat på
baggrund af alder, vedligeholdelsestilstand,
nedsat anvendelighed eller andre særlige
omstændigheder. Bygningens værdi i fri
handel kan indgå i vurderingen. Dagsværdi vil
yderligere blive anvendt i
erstatningsberegningen, hvis de skadede
bygningsdele/genstande umiddelbart forud
for skaden havde en ringe grad af nytteværdi
i forhold til den totale nytteværdi af en
tilsvarende ny bygningsdel/ genstand.
2.1.16.4 Dagsværdi med maks. sum
Hvis det fremgår af din police, at en bygning
er forsikret til ”dagsværdi med maks. sum”,
betyder det, at skaden opgøres efter pkt.
2.1.16.3 (Dagsværdi). Erstatningen for
bygningen kan dog ikke overstige den
forsikringssum, der er angivet i policen.
Bygningen betragtes som værende
totalskadet, hvis skaden udgør minimum 80
% af forsikringssummen.
”Andre udgifter i forbindelse med dækkede
skader” jf. pkt. 2.1.14 dækkes ud over
forsikringssummen.

2.1.16.6 Særlige regler
Beskadigelse af kosmetisk art, samt
farveforskelle mellem erstattede genstande
og de resterende erstattes ikke. Se dog punkt
2.1.6 vedrørende skade på skjulte rør og
kabler.
Ved skade på haveanlæg kan der højst
opnås erstatning svarende til pris for
reetablering med op til 4 år gamle planter og i
alt højst 250.000 kr. Erstatningen bortfalder,
såfremt reetablering ikke finder sted.
Kunstnerisk udsmykning er dækket med den
håndværksmæssige værdi. Den kunstneriske
værdi er ikke dækket, og den samlede
erstatning kan højest udgøre 100.000 kr.
Ved varmtvandsbeholdere nedsættes
erstatningen med 10 % af
genanskaffelsesprisen pr. år udover 2 år efter
beholderens anskaffelse som ny.
Erstatningen for solcelleanlæg opgøres efter
følgende afskrivningstabeller:
Moduler til solcelleanlæg:
Alder
0 – 15 år
15 – 20 år
20 – 30 år
Herefter

Erstatning
100 %
80 %
50 %
20 %

Inverteren/vekselretteren:
2.1.16.5 Nedrivningsforsikring
Hvis det fremgår af din police, at en bygning
er forsikret med en nedrivningsforsikring,
opgøres skaden til dagsværdi og kan
maksimalt udgøre den sum, der er nævnt i
policen eller udgiften til at fjerne bygningen,
hvis denne er mindre end summen.
Hvis du ved en partiel skade (en skade, der
er mindre end forsikringssummen) ikke
ønsker at reparere bygningen, kan den
opgjorte erstatning udbetales kontant, når der
er fremvist dokumentation for, at bygningen
er fjernet.

Alder
0 – 2 år
2 – 3 år
3 – 4 år
4 – 5 år
5 – 6 år
6 – 7 år
7 – 8 år
Herefter

Erstatning
100 %
85 %
75 %
65 %
50 %
40 %
30 %
20 %

Ved skade på hårde hvidevarer fradrages
efter 2 år 10 % pr. år af den pågældende
genstands genanskaffelsesværdi som ny:
0-2 år erstattes som ny
2-3 år erstattes med 90 %
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3-4 år erstattes med 80 % osv.
Erstatningen bortfalder således helt efter det
11. år. Tilsvarende afskrivningsregler gælder
ved reparation.
For bygninger, der henligger forladt,
fastsættes erstatningen med fradrag for såvel
værdiforringelse på grund af slid og ælde,
som for nedsat anvendelighed.
En bygning, som før skaden var bestemt til
nedrivning, og hvor der ikke er tegnet
nedrivningsforsikring, erstattes med den
mistede materialeværdi fratrukket sparede
oprydningsomkostninger.
2.1.16.7 Erstatningsudbetaling
Erstatning skal normalt anvendes til
genopførelse/reparation af det beskadigede.
Udbetaling sker, når reetableringen har
fundet sted. Ved større skader kan udbetaling
ske ratevis. Udbetaling kan ske direkte til
håndværker/reparatør.
Hvis erstatningen skal udbetales kontant til fri
rådighed eller til anden anvendelse, kan
beløbet ikke overstige dagsværdien. Beløbet
fastsættes under hensyntagen til
handelsprisen umiddelbart forud for skaden
med fradrag for sparede
handelsomkostninger og fordelen ved kontant
betaling. I givet fald skal du fremskaffe
skriftlig accept fra alle med tinglyst rettighed i
ejendommen.

2.1.17 Husejeransvarsforsikring

Forsikringen omfatter skade konstateret og
anmeldt i forsikringstiden, uanset på hvilket
tidspunkt et ansvarspådragende forhold
måtte være begået.
Forsikringen dækker skade opstået ved
anvendelse af motoriserede redskaber, der
udelukkende anvendes til
drift/vedligeholdelse af ejendommens egen
grund, fx. plæneklipper, forudsat der ikke er
eller skulle være tegnet anden forsikring og
forudsat motorkraften er under 20 HK.
Færdselslovens regler og summer er i givet
fald gældende på færdselslovens område.
Forsikringen dækker ansvar for forurening,
men kun når forureningen er opstået
pludseligt, uventet og utilsigtet, og forudsat at
lovgivning og andre forskrifter er overholdt.
Forsikringen dækker udgifter til friholdelse for
uberettigede krav fra tredjemand mod dig
samt omkostninger, som med selskabets
billigelse pådrages ved
erstatningsspørgsmålets afgørelse samt
renter af erstatningsbeløb, henhørende under
forsikringen.
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
•

•
•

Forsikringen omfatter husejeransvar, såfremt
der er tegnet anden bygningsbeskadigelse.

•

Spørgsmål om erstatningsansvar afgøres
efter dansk lov og/eller retspraksis.

•

Vi dækker dit almindelige erstatningsansvar
for skade tilføjet personer eller ting, når
erstatningsansvar pålægges dig som privat
ejer eller bruger af ejendommen. Til sikrede
medregnes også privat medhjælp til
husholdning og/eller til pasning/
vedligeholdelse af hus og grund.
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skade på ting, som du har rådighed
over, eller som opbevares hos dig.
Dette gælder uanset pågældende
tings ejerforhold.
nogen form for virksomhedsdrift.
skade efter lov om hunde eller lov om
jagt.
skade på ting, som er medbragt af en
lejer.
forurening af eller igennem luft, jord
eller vand samt derved forvoldt skade
på person eller ting. Dog dækkes
sådant ansvar, såfremt skaden er
opstået uventet, utilsigtet og ved
pludseligt uheld og ikke er en følge af,
at sikrede har tilsidesat de til enhver
tid gældende offentlige forskrifter.

Den samlede dækning under
ansvarsforsikring kan ikke overstige
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10.000.000 kr. Af den sum kan erstatningen
for tingskade dog maksimalt udgøre 40 %.

2.1.18 Retshjælpsforsikring
Forsikringen omfatter retshjælpsdækning,
såfremt der er tegnet anden
bygningsbeskadigelse.
Vi dækker sagsomkostninger med indtil
100.000 kr. i forbindelse med visse private
retstvister, der kan indbringes for domstolene
eller voldgiftsretter, og hvor du er part i din
egenskab af ejer af den forsikrede ejendom.
Der gælder en selvrisiko på 10 % (dog mindst
2.500 kr.) af de samlede omkostninger.
De fuldstændige vilkår for
retshjælpsforsikringen kan du få udleveret
ved at henvende dig til os.
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3 Indbo- og
privatansvarsforsikring
3.1 Hvem er omfattet af forsikringen?
3.1.1.1
Du som forsikringstager samt din husstand er
sikret. Ved husstand forstås
familiemedlemmer, herunder plejebørn, der
bor hos dig, og de personer, der er gift med
eller lever i fast parforhold med
forsikringstageren eller hjemmeboende børn.
3.1.1.2
For at være omfattet af forsikringen skal de
pågældende være tilmeldt folkeregistret på
din adresse.
3.1.1.3
Bofællesskab bestående af maksimalt to
personer sidestilles med parforhold.
3.1.1.4
Delebørn, uanset om barnet er tilmeldt
folkeregistret hos mor eller far.
Skader barnet evt. forvolder hos en af
forældrene er ikke dækket af
ansvarsforsikringen.
3.1.1.5
Dine eller husstandens ugifte børn under 21
år, der ikke bor hjemme. For at være omfattet
af forsikringen må de pågældende personer
hverken leve i et fast parforhold eller have
fastboende børn hos sig.
3.1.1.6
Medhjælp, som du har ansat i husholdningen
til pasning af børn og ejendommen. For at
være omfattet af forsikringen skal de
pågældende personer være tilmeldt
folkeregistret på din adresse.
3.1.1.7
Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen er
alene dækket i forbindelse med ansvar for
skader, der hører under ansvarsforsikringen
(punkt 3.15) og alene i forbindelse med
handlinger, der er foretaget som et led i
husførelsen.
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3.1.1.8
Logerende er ikke dækket.
3.1.1.9
Ophører dækningen af en sikret på grund af
ændring i ovennævnte forhold, er den
pågældende omfattet, indtil anden forsikring
er tegnet, dog højst i indtil tre måneder fra
ændringen.

3.2 Hvor dækker forsikringen?
3.2.1.1
Indboforsikringen dækker i Danmark (dog
ikke Færøerne og Grønland), når
genstandene befinder sig:
3.2.1.2
I og ved sikredes helårsbolig
(forsikringsstedet).
Ved flytning dækkes – i indtil en måned før og
efter den faktiske overtagelsesdag
vedrørende den nye helårsbolig – i såvel den
gamle som i den nye helårsbolig.
Om skade ved færdselsuheld under selve
flytningen se punkt 3.8.1.5.
Se endvidere fællesbetingelserne om flytning
og risikoændring.
3.2.1.3
I kundeboks i pengeinstitut.
3.2.1.4
I et opbevaringsmagasin, flyttevogn eller
container godkendt af forsikringsselskabet.
Særlige private værdigenstande jf. pkt.
3.3.1.4 og penge m.m. jf. punkt 3.3.1.5 er
ikke dækket.
3.2.1.5
I fritidshus, campingvogn, beboelsesvogn
samt lystfartøj – men kun i følgende omfang:
a) Bor der en sikret i fritidshus,
campingvogn, beboelsesvognen samt
lystfartøjet, dækkes genstande, der er
medbragt fra helårsboligen.
Weekendophold alene bevirker ikke,
at stedet kan betragtes som beboet i
tiden mellem weekendopholdene.
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b) Bor der ikke en sikret, dækkes – i
perioden 1. marts til 1. november –
genstande, der er midlertidigt
medbragt fra helårsbolig.
c) Bor der ikke en sikret, dækkes udenfor perioden 1. marts til 1.
november – almindeligt privat indbo
(jf. punkt 3.3.1.2), når:



genstandene er midlertidigt
medbragt fra helårsboligen
genstandene befinder sig i
fritidshus, campingvogn,
beboelsesvognen eller lystfartøj.

Hvis campingvognen/beboelsesvognen
befinder sig på sikredes helårsadresse, er der
dækning hele året.
Herudover dækkes forsikrede genstande, der
er medbragt fra helårsbolig i telt, så længe en
sikret opholder sig eller overnatter der.
3.2.1.6
I kolonihavehus
Forsikringen dækker almindeligt privat indbo i
kolonihavehuse med indtil 15.000 kr.
3.2.1.7
Genstande, der i øvrigt i Danmark (ekskl.
Færøerne og Grønland) midlertidigt befinder
sig uden for forsikringsstedet. Uden særlig
aftale med selskabet dækkes dog alene de
første 12 måneder af opholdet uden for
forsikringsstedet.
Som midlertidigt udenfor forsikringsstedet
anses også:

3.2.1.7.3
Genstande, der er erhvervet med henblik på
anbringelse på forsikringsstedet.
3.2.1.7.4
Genstande, der med salg for øje befinder sig
uden for forsikringsstedet, dog kun i de første
2 måneder.
3.2.1.8
For genstande, der medbringes på
udenlandsrejser gælder særlige vilkår. Se
afsnit 3.11.
3.2.1.9
Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i
Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).
Ved rejser uden for Danmark dækkes i indtil 3
måneder efter afrejsedato.

3.3 Forsikrede genstande
3.3.1.1
Forsikringen omfatter med visse
begrænsninger nedenstående genstande,
hvis disse tilhører dig som forsikringstager,
eller du bærer risikoen for dem.
Forsikringen dækker ikke genstande, som
har erhvervsmæssig karakter, bortset fra
genstande anført i punkt 3.3.1.7.
3.3.1.2 Almindeligt privat indbo
Almindeligt privat indbo er private ejendele,
herunder alt, hvad der hører til en privat
boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt
er nævnt i punkt 3.3.1.3-3.3.1.12
3.3.1.3 Særligt privat indbo
Som særligt privat indbo anses:

3.2.1.7.1
Genstande, der medtages på et midlertidigt
opholdssted under uddannelse, på højskole
eller lign. Her er det kun dit værelse, der
betragtes som forsikringssted, men ikke
fællesrum m.v., der benyttes af andre
personer.

•

3.2.1.7.2
Genstande, der er bestemt til genanbringelse
på forsikringsstedet.

•
•
•
•
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antikviteter - beror værdien i det
væsentlige på, at de er af guld, sølv
eller platin, anses de dog som særlige
private værdigenstande, jf. punkt
3.3.1.4
dvd- og cd-afspillere og lignende
dvd’er, compact discs (cd’er) og Bluray
fotokopieringsmaskiner
fotoudstyr og film
højttaleranlæg
kikkerter
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•

kunstværker, malerier og ægte
tæpper
mobiltelefoner med tilbehør
elektronisk navigationsudstyr
musikinstrumenter med tilhørende
anlæg og udstyr
pelse, pelsværk, skind og skindtøj
private computere med tilbehør
radioamatørudstyr
radio-, video- og tv-apparater med
tilbehør
vin og spiritus
ure
walkie-talkies
våben og ammunition, der opbevares
iht. gældende våbenlov.

Dækningen er begrænset til maksimalt 5 % af
forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed.

3.3.1.4 Særlige private værdigenstande
Som særlige private værdigenstande anses:

3.3.1.9 Cykler
3.3.1.9.1
Dækningen omfatter cykler med maks. 2 % af
forsikringssummen for indbo pr.
skadebegivenhed. Der gælder dog altid en
minimumssum pr. cykel pr.
forsikringsbegivenhed på 9.000 kr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

mønt og frimærkesamlinger
perler *)
smykker
ting af guld, platin eller sølv *)
ædelstene *)

Genstand, hvori de med *)-mærkede ting
indgår som en væsentlig bestanddel,
behandles under dette punkt, uanset om
genstanden samtidig kan henføres til andre
grupper af forsikrede genstande.
Dækningen er begrænset til maksimalt 15 %
af forsikringssummen pr.
forsikringsbegivenhed.
3.3.1.5 Penge m.m.
Som penge m.m. anses:
•
•

•

penge
pengepræsentativer, herunder bl.a.
præmieobligationer og ubrugte
frimærker
værdikort.

Dækningen er begrænset til maksimalt 2 % af
forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed.
3.3.1.6 Almindelige husdyr
Almindelige husdyr, der ikke anvendes
erhvervsmæssigt.

Side 17 af 45

3.3.1.7 Værktøj, rekvisitter og instrumenter
Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du
ejer og benytter som lønmodtager i dit
erhverv.
Dækningen er begrænset til maksimalt 5 % af
forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed.
3.3.1.8 Bygningsdele, som sikrede som lejer
har vedligeholdelsespligten for
Bygningsdele, som du som sikrede lejer har
vedligeholdelsespligten for, hvis der ikke for
ejendommen findes en bygningsforsikring,
der dækker.

3.3.1.9.2
Begrænsningen gælder ikke ved brandskade.
3.3.1.9.3
Cykler med en hjuldiameter på under 12
tommer anses ikke for cykler, men betragtes
som almindeligt privat indbo.
3.3.1.9.4
Hvis cyklen er uden stelnummer, er der ingen
dækning ved tyveri og hærværk. Det
anbefales derfor at få cyklen forsynet med
stelnummer, hvilket kan ske hos
cykelforhandler eller hos politiet.
3.3.1.9.5
Forsikringen dækker efter betingelserne ved:
•
•
•
•

brand
tyveriskader
hærværk
rejsegodsforsikring.

3.3.1.9.6
Retten til erstatning for cykeltyverier (simpelt
tyveri) og hærværk i forbindelse hermed er
betinget af, at:
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•
•

•

cyklens stelnummer kan oplyses
cyklen var aflåst med en lås, der er
godkendt af Dansk Varefakta Nævn
eller af selskabet
originalt låsebevis med cyklens
stelnummer medsendes
skadeanmeldelsen.

3.3.1.9.7
Cykler, der befinder sig i aflåst bygning på
forsikringsstedet, betragtes som værende
aflåst, og der kræves derfor ikke låsebevis i
disse tilfælde. Der er ikke dækning i
fællesrum, der benyttes af andre.
3.3.1.9.8
Hærværk i forbindelse med tyveri eller
tyveriforsøg af cykler dækkes uanset stedet.
3.3.1.9.9
Retten til erstatning ved tyveri er betinget af,
at politiet efter anmeldelsen har haft 30 dage
til at efterforske sagen. Kommer cyklen til
veje inden erstatningsudbetalingen, dækkes
kun eventuelle skader sket i forbindelse med
tyveriet.
3.3.1.10 Antenne
Forsikringen dækker efter betingelserne ved:
•
•
•
•

brand
tyveriskader
hærværk
storm.

Dækker kun, såfremt der ikke er dækning på
bygningsforsikringen.
3.3.1.11 Windsurfere og småbåde
3.3.1.11.1
Forsikringen omfatter windsurfere og kites
samt tilbehør hertil. Småbåde, kanoer og
kajakker er omfattet indtil seks meters
længde samt fast tilbehør hertil, herunder sejl
og påhængsmotor eller andre motorer, dog
maks. 20 hk.
3.3.1.11.2
Dækningen er begrænset til maks. 20.000 kr.
pr. forsikringsbegivenhed. Begrænsningen er
ikke gældende ved brand.
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3.3.1.11.3
Tyveri af både, windsurfere m.v. begået uden
for forsikringsstedet eller begået, uden at det
pågældende befandt sig i sikredes
umiddelbare nærhed, er ikke dækket,
medmindre de pågældende genstande har
været fastgjort med lås, kæde eller lignende.
Tilbehør dækkes kun ved indbrud i forsvarligt
aflåst bygning.
3.3.1.11.4 Forsikringen omfatter ikke:
• bådtrailer
• anden pludselig skade.
• ting, der anvendes i forbindelse med
nogle af de sikredes erhverv.
3.3.1.12 Motordrevne haveredskaber, handicapkøretøjer, crossere og ATVkøretøjer
3.3.1.12.1
Forsikringen omfatter motordrevne
haveredskaber, crossere og ATV-køretøjer
indtil 25 hk samt handicapkøretøjer med en
maksimum hastighed på 15 km/t.
3.3.1.12.2
Tyveri:
Ved indbrud dækkes med indtil 5 % af
forsikringssummen. Ved simpelt tyveri
dækkes med indtil 2 % af forsikringssummen.
Begrænsningerne vil dog ikke være
gældende, hvis udstyrspakken er tegnet jf.
pkt. 3.16.2.
3.3.1.12.3
Det er altid en betingelse for erstatningen ved
tyveri, at tændingsnøglen er fjernet fra
køretøjet.
3.3.1.12.4
Dækningen er dog begrænset til maks.
20.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.
Begrænsningen er ikke gældende ved brand.
3.3.1.12.5 Forsikringen omfatter ikke:
• motorkøretøjer jf. FL def. § 2,
knallerter, luft- eller søfartøjer og
tilbehør hertil, dog dækkes skade på
knallerter i forbindelse med brand
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•
•

ting, der anvendes i forbindelse med
nogle af de sikredes erhverv.
anden pludselig skade.

3.4 Hvilke skader dækker
forsikringen?
3.5 Brand, direkte lynnedslag,
eksplosion og pludselig tilsodning
Forsikringen dækker skade på forsikrede
genstande som følge af:
3.5.1.1 Brand
Ved brand (ildsvåde) forstås løssluppen og
flammedannende ild, der er i stand til at
brede sig ved egen kraft.
3.5.1.2 Lynnedslag
Ved lynnedslag forstås, at lynet slår direkte
ned i bygningen eller i de forsikrede
genstande.
3.5.1.3 Eksplosion
Ved eksplosion forstås, at der sker en hurtig
kemisk proces med pludselig og voldsom
varmeudvikling og luftudvidelse.
3.5.1.4 Pludselig tilsodning
Ved pludselig tilsodning forstås, at skaden
sker pludseligt og forløber så hurtigt, at man
ikke kan nå at gribe ind. Tilsodningen skal
ske fra et lovligt og korrekt indrettet anlæg til
rumopvarmning.
3.5.1.5 Luftfartøj
Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra.
3.5.1.6 Vasketøj
Brand, svidning og smeltning eller forkulning
af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner
og tørretumblere, når skaden skyldes
mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning
dækkes enhver beskadigelse af tøjet.
Vask eller tørring af tøjet ved for høje
temperaturer er ikke dækket. Såfremt der
foreligger dokumentation for apparat svigt i
form af reparationsregning for vaskemaskine
eller tørretumbler, vil enhver beskadigelse af
tøj dog være dækket.
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3.5.1.7 Forsikringen dækker ikke:
• skader, der kun består i svidning og
smeltning af småhuller, fx skade
forårsaget af gløder fra tobak eller
pejs
• skader på genstande, der med vilje
udsættes for ild eller varme, fx ved
brug af gryder, strygejern og lignende.
• skader, hvor ilden ikke har været
udenfor sit arnested, fx skade på
genstande, der tabes i pejs, bål og
lignende.

3.5.2 Kortslutning
Forsikringen dækker kortslutning i elektriske
husholdningsapparater m.v., der lovligt kan
anvendes i Danmark, og som tilhører dig,
eller som du har vedligeholdelsespligten for.
Følgende apparater er omfattet:
3.5.2.1 Almindelige apparater:
• El-drevne køkkenmaskiner
• El-artikler til personlig pleje
• Elektrisk hobbyværktøj
• Radio- og tv-udstyr, video-, bånd-,
cd-, dvd- og pladeafspillere, højtalere,
forstærkere, videokameraer og
tilbehør hertil
• El-alarmer, støvsugere, strygejern,
strygeruller, ure, skrivemaskiner og
symaskiner
• Telefoner og telefonsvarer
• Elektrisk drevne haveredskaber.
3.5.2.2 Særlige apparater:
• Telefax, fotokopieringsmaskiner og
mobiltelefoner med tilbehør
• Private computere med tilbehør,
herunder selve computeren inkl.
standardprogrammel, monitor,
tastatur, modem, mus, printer,
joystick, tapestation, cd-rom og
diskettestation
• Elektronisk navigationsudstyr
• Elektriske musikinstrumenter, walkietalkies og radioamatørudstyr.
3.5.2.3 Hvad dækkes?
Forsikringen dækker enhver skade på
elektriske ledere eller komponenter i

Landbo Version 0615

ovennævnte apparater som følge af
kortslutning, induktion overspænding eller
lignende samt anden skade på apparatet som
følge heraf.
3.5.2.4 Forsikringen dækker ikke:
• skader, der omfattes af garanti eller
service
• skade, der skyldes fejlkonstruktion,
fejlmontering eller fejltilslutning, forkert
udført reparation eller skader, der sker
under reparation
• skader, der skyldes, at apparatet er
blevet overbelastet eller anvendt i
strid med dets bestemmelser eller
konstruktion
• skader på andre genstande end de i
punkt 3.5.2 nævnte
• skader, der er dækket af en tegnet
brandforsikring
• skader på genstande, der
udelukkende er bestemt til
anvendelse uden for bygning, dog
dækkes skade på elektrisk
hobbyværktøj.
3.5.2.5 Erstatningsopgørelse
Erstatningsopgørelsen fremgår af punkt 3.14

3.6 Vandskade m. v.
3.6.1.1 Udstrømning af væsker
Forsikringen dækker skade på forsikrede
genstande som følge af, at vand, olie,
kølevæske eller lignende pludseligt strømmer
ud fra installationer eller akvarier samt andre
beholdere med et rumindhold på 20 I eller
derover.
3.6.1.2
Nedløbsrør og tagrender anses ikke for
installationer eller beholdere.
3.6.1.3
Hvis skaden stammer fra skjulte vand-,
varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes
tillige langsom udsivning. Ved skjulte rør
forstås rør, som befinder sig i vægge, mure
eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler,
krybekældre, skunkrum og lignende
bygningsmæssigt lukkede rum.

Side 20 af 45

3.6.1.4
Forsikringen dækker ikke:
•

•

•

•
•

•

skader som følge af udsivning og dryp
fra installationer, vandsenge, akvarier
og andre beholdere
skade som følge af frostsprængning i
lokaler, som du selv disponerer over,
medmindre skaden skyldes tilfældigt
svigtende varmeforsyning
skade, opstået under påfyldning og
aftapning af olietanke og andre
beholdere
tabet af selve den udflydende væske
skade, der skyldes opstigning af
grund- eller kloakvand, medmindre
skaden skyldes forhold, som sikrede
ikke har indflydelse på
skade sket ved bygnings- og
reparationsarbejde.

3.6.2 Storm
3.6.2.1
Forsikringen dækker skader på de forsikrede
genstande, når skaden sker som følge af en
samtidig stormskade på bygningen.
3.6.2.2
Ved storm forstås en vindstyrke, der konstant
eller i stød officielt er målt til 17,2 meter pr.
sekund.
3.6.2.3 Forsikringen dækker ikke:
Stormskade på forsikrede genstande, der
befinder sig udendørs.

3.6.3 Nedbørsskader
3.6.3.1
Forsikringen dækker skader på de forsikrede
genstande ved oversvømmelse fra tag,
terræn eller som følge af skybrud eller tøbrud.
3.6.3.2
Ved sky- eller tøbrud forstås, at der inden for
et kort tidsrum kommer så meget nedbør, at
korrekt placerede, dimensionerede, sikrede
og vedligeholdte afløb ikke kan aftage
vandet.
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3.6.3.3
Desuden dækker forsikringen skader på de
sikrede genstande som følge af smeltevand
og nedbør, hvis skaden er en umiddelbar
følge af en stormskade eller en anden
pludselig skade på bygning eller korrekt
anbragt og fastgjort afdækningsmateriale.

•

•

skader, hvor sikrede har undladt at
begrænse skaden på de forsikrede
genstande
skader, hvor lejeren ikke kan godtgøre
at have underrettet udlejeren om
vandskaden og den bagved liggende
bygningsskade.

3.6.3.4
Ved anden pludselig skade forstås, at
årsagen til skaden er upåregnelig, kommer
udefra og har øjeblikkelig virkning.

3.7 Tyveriskader

3.6.3.5
Forsikringen dækker ikke:

3.7.1 Indbrudstyveri

•
•
•

•

nedbørskade på forsikrede
genstande, der befinder sig udendørs
skader som følge af oversvømmelse
fra hav, fjord, sø eller vandløb
skader, der skyldes, at tag-,
skotrende, nedløbs- og afløbsrør og
lignende før skaden var urenset,
stoppet, skadet, underdimensioneret
eller fejlkonstrueret
skader som følge af vand, der trænger
ind i bygningen gennem revner og
åbninger.

3.6.4 Vandskade, når forsikringstager
bor til leje
3.6.4.1
Forsikringen dækker skader på lejers
forsikrede genstande, når nedbør eller
smeltevand trænger gennem utætheder i
bygningen, eller når vand siver ud fra
røranlæg, der befinder sig uden for sikredes
lejemål.
3.6.4.2 Forsikringen dækker ikke:
• skader på genstande uden for
bygningen
• skader, hvor udlejer har
erstatningspligten i henhold til
Lejeloven eller lejeaftalen
• i tilfælde, hvor lejeren har pligt til at
udbedre den bygningsskade, der er
årsag til vandskaden

Forsikringen dækker tyveri- og
hærværksskader efter de bestemmelser, der
fremgår af punkt 3.7.1 – 3.7.4:

3.7.1.1
Indbrudstyveri er tyveri ved indbrud i
forsvarligt aflåst bygning eller lokale.
3.7.1.2
Ved forsvarligt aflåst forstås, at indbruddet
var vanskeliggjort og kun muligt ved brug af
betydelig vold.
3.7.1.3
Forsikringen dækker ikke indbrudstyveri fra
bolig, der har været ubeboet i over 6
måneder. Se dog pkt. 3.7.1.4.3 mht. særlige
private værdigenstande og penge m.m.
3.7.1.4
Der gælder for denne dækning følgende
begrænsninger:
3.7.1.4.1 Almindeligt privat indbo:
Max. 5 % af forsikringssummen for
genstande i lofts- og kælderrum i
etagebyggeri, samt udhuse og garager.
3.7.1.4.2 Særligt privat indbo:
Ikke dækning for genstande i lofts- og
kælderrum i etagebyggeri samt udhuse og
garager.
3.7.1.4.3 Særlige private værdigenstande
samt penge m.m.
Ikke dækning for genstande i lofts- og
kælderrum i etagebyggeri, udhuse og garager
samt fra boliger, der har været ubeboet i
mere end 2 måneder.
3.7.1.4.4 Værktøj
Ikke dækning for genstande i arbejdsskure.

Side 21 af 45

Landbo Version 0615

3.7.2 Simpelt tyveri
3.7.2.1
Simpelt tyveri er tyveri uden for bygning eller
fra uaflåst bygning eller lokale. Herunder:
Tyveri fra ikke forsvarligt aflåst bygning eller
lokale, fx tyveri gennem et åbentstående
vindue.
3.7.2.2
Tyveri fra hotelværelse, feriebolig, kahyt eller
togkupé, når voldeligt opbrud hertil ikke kan
konstateres.

etagebyggeri, udhuse og garager samt
udvendig bagage på biler.
Særligt vedrørende cykler, se punkt 3.3.1.9
angående krav til aflåsning.
3.7.2.5.2 Særligt privat indbo:
Max. 10 % af forsikringssummen, og ikke
dækning af genstande fra:
•
•

3.7.2.3
Tyveri fra biler, bagagebokse,
beboelsesvogne, campingvogne, sø- og
luftfartøjer og telte.

lofts- og kælderrum i etagebyggeri,
udhuse og garager
biler, sø- eller luftfartøjer samt
beboede campingvogne og telte, dog
dækkes med indtil 5 % af
forsikringssummen, hvis genstande
har været anbragt således, at de ikke
har været synlige udefra.

3.7.2.4 Forsikringen dækker ikke:
• glemte, tabte eller forlagte genstande
• tyveri, begået af de sikrede, medhjælp
eller logerende og dermed ligestillede
• tyveri af genstande, som befinder sig i
boligen, når denne er ubeboet, udlånt
eller udlejet
• tyveri af genstande i
opbevaringsmagasin, flyttevogn eller
container
• tyveri af genstande, som befinder sig i
uaflåste biler, bagagebokse,
beboelsesvogne, campingvogne, søog luftfartøjer og telte
• tyveri af genstande, som befinder sig i
biler, bagagebokse, beboelsesvogne,
campingvogne, sø- og luftfartøjer og
telte, når voldeligt opbrud ikke kan
konstateres
• tyveri af særlig privat indbo fra
udvendig bagage på biler
• tyveri, når sikrede har udvist grov
uagtsomhed.

3.7.2.5.3
Særlige private værdigenstande, penge m. v.
samt værktøj, som nævnt under pkt. 3.3.1.4,
3.3.1.5 og 3.3.1.7 dækkes ikke.

3.7.2.5 For dækningen gælder følgende
begrænsninger:

3.7.3.3
Forsikringen dækker andre skader på de
forsikrede genstande som følge af overfald
på sikrede personer.

3.7.2.5.1 Almindeligt privat indbo:
Max. 2 % af forsikringssummen ved dækning
af genstande fra lofts- og kælderrum i
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3.7.3 Ran og røveri
3.7.3.1
Forsikringen dækker tyveri sket under
anvendelse eller trussel om øjeblikkelig
anvendelse af vold.
3.7.3.2
Forsikringen dækker tyveri i din umiddelbare
nærhed:
•

•

hvis du eller en anden bemærker
tyveriet i det øjeblik, hvor
gerningsmanden tog genstanden, og
der øjeblikkeligt gøres anskrig
hvis en anden person så tyveriet ske
og kan bevise dette.
tyveri af tasker med indhold, når disse
frarives sikrede (dækningen herfor
kan dog ikke overstige 20.000kr.).

3.7.3.4 Forsikringen dækker ikke:
Skader som følge af overfald, hvor du selv
har medvirket til, at det fandt sted gennem
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grov eller provokerende adfærd eller under
beruselse, slagsmål og lignende.

3.7.4 Hærværk
3.7.4.1
Forsikringen dækker hærværk på de
forsikrede genstande, der befinder sig i og
ved helårsboligen og i fritidshus.
Ved hærværk forstås en skade, der er
forvoldt med vilje og i ond hensigt.
3.7.4.2
Forsikringen dækker under flytning hærværk
på almindeligt privat indbo og særligt privat
indbo.
3.7.4.3 Forsikringen dækker ikke:
• hvis helårsboligen er og har været
ubeboet i mere end seks måneder
• hærværk på særligt privat indbo, på
penge og værdipapirer eller på
særlige private værdigenstande, hvis
de nævnte effekter befinder sig uden
for din beboelse
• hærværk begået af en sikret,
medhjælp, logerende eller andre
personer, der med dit samtykke eller i
øvrigt lovligt befinder sig i
helårsboligen eller i fritidshuset.
3.7.4.4 Begrænsninger ved hærværk i
fritidshus:
3.7.4.4.1
Forsikringen dækker kun medbragte
indbogenstande fra helårsboligen, så længe
en sikret bor der.
3.7.4.4.2
Kortvarige ophold, fx weekendophold,
bevirker ikke, at stedet kan betragtes som
beboet i tiden mellem opholdene.
3.7.4.4.3
I perioden 1. marts til 1. november dækkes
hærværk på medbragte indbogenstande,
selvom fritidshuset ikke er beboet. I perioden
derudover dækkes kun hærværk på
almindeligt privat indbo, der midlertidigt er
medbragt fra helårsboligen, når fritidshuset
ikke er beboet.
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3.7.4.4.4
Hærværk på forsikrede genstande, der
befinder sig udendørs, er ikke dækket, når
huset er ubeboet.

3.8 Færdselsuheld og havari
3.8.1.1
Forsikringen dækker skade på de forsikrede
genstande som følge af færdselsuheld, hvor
trafikmiddel er indblandet ved påkørsel,
sammenstød eller væltning.
3.8.1.2
Som trafikmiddel anses:
•
•
•
•
•

Motorkøretøjer, omfattet af
færdselsloven
To- og trehjulede cykler
Hestevogne
Offentlige trafikmidler
Invalidekøretøjer.

3.8.1.3
Forsikringen dækker havaritilfælde med
lystfartøjer, som ikke tilhører dig, hvor der
findes overdækkede køjepladser, og hvor du
har været med som passager.
3.8.1.4
Forsikringsdækningen ved havari omfatter
kun almindeligt og særligt privat indbo og kan
ikke overstige 20.000 kr. pr.
forsikringsbegivenhed.
3.8.1.5 Forsikringen dækker ikke:
• skade på genstande, der tabes eller
falder af et trafikmiddel og
efterfølgende bliver kørt over
• skade på genstande, der er anbragt
foran, bagved eller under et
trafikmiddel, og som bliver kørt over
• skade på flyttegods eller andet gods,
der er overgivet til transport mod
betaling
• skade på trafikmidlet.
• skade på dyr.
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3.9 Køle- og dybfrostskade
3.9.1.1
Forsikringen dækker ved tilfældig
strømafbrydelse eller tilfældigt svigt af køleog fryseanlæg i helårsboligen følgende:
•
•

Madvarer med indtil 2 % af
forsikringssummen
Skader forvoldt af de optøede varer
på andre indbogenstande.

•
3.9.1.2 Forsikringen dækker ikke:
• hvis strømafbrydelse eller svigt af
køle- og fryseanlæg skyldes fejl ved
konstruktionen, placering, montering
eller manglende vedligeholdelse
• hvis skaden på køle- og fryseanlæg er
dækket af en garanti.

3.10 Anden pludselig skade
3.10.1.1
Fremgår det af policen, at denne omfatter
Anden pludselig skade, dækker forsikringen
anden fysisk skade end de ovenfor nævnte
på de forsikrede genstande, såfremt sådan
skade sker pludseligt, uventet og utilsigtet.
3.10.1.2
Skader anses alene for pludselige, såfremt
såvel skadeårsagen som selve
skadehændelsen er øjeblikkeligt virkende
hændelser, der alene virker over et ganske
kort tidsrum (ikke over få timer).
3.10.1.3
Det er ligeledes en betingelse, at skadens
årsag ikke er en af de tidligere nævnte
dækninger eller undtagelser.
3.10.1.4
Skader, der sker under almindeligt brug,
herunder ridser, skrammer, tilsmudsning og
andre påregnelige uheld, dækkes ikke.
3.10.1.5
Forsikringen dækker ikke:
•
•
•

windsurfere og småbåde
motordrevne haveredskaber
handicapkøretøjer
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•

crossere og ATV-køretøjer.

3.10.1.6
Selvrisiko fremgår af policen.

3.11 Rejsegodsforsikring:
3.11.1.1
Forsikringen dækker med maks. 10 % af
forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed.
3.11.1.2
Forsikringen dækker under rejse til, fra og i
udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3
måneder fra afrejsedato.
3.11.1.3
Dækning ydes efter de regler, der gælder for
indboforsikringen, når genstanden
medbringes eller sendes som rejsegods.
3.11.1.4
Indskrevet rejsegods, der sendes med fly,
bane eller fragtmand, er desuden dækket ved
bortkomst eller beskadigelse, hvad enten
bestemmelsesstedet er i Danmark eller i
udlandet.
3.11.1.5
Rejsegods, der medbringes og anbringes i et
særligt bagagerum i en bus, er dækket ved
bortkomst under selve transportforløbet ved
rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og
Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen
er et led i selve rejsen, og denne er købt hos
en sædvanlig rejseudbyder.
3.11.1.6
Ved beskadigelse eller bortkomst af
transporteret rejsegods skal der indsendes
kvittering fra lufthavnsselskabet eller
busselskabet (P.I.R. rapport) sammen med
billetten/rejsebeviset.
Ved evt. udbetaling fra en rejseforsikring
modregnes den udbetalte erstatning i
erstatningen fra rejsegodserstatningen.
3.11.1.7
Forsikringen dækker ikke:
•

skader, der skyldes dårlig emballage
eller udflyden af medbragte væsker
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•
•
•

skader, der består i almindelig
ramponering af kufferter og tasker
tab eller udgifter ved forsinket
fremkomst af rejsegods
skader, der er dækket af en anden
forsikring, der dækker rejsegods.

3.12 Redningsudgifter, omkostninger
og merudgifter ved fraflytning.
3.12.1.1
Forsikringen dækker skade på de forsikrede
genstande i forbindelse med forsvarlige
redningsforanstaltninger til afværgelse af
umiddelbart truende skade på personer eller
på ting, der tilhører andre.
3.12.1.2
I forbindelse med en skade, der er dækket af
forsikringen erstattes ud over
forsikringssummen endvidere:
•
•
•

rimelige og nødvendige udgifter til
redning, bevaring og oprydning
rimelige og nødvendige udgifter til udog indflytning
andre rimelige og nødvendige
merudgifter - herunder til
opmagasinering i indtil 1 år i
anledning af helårsboligens
fraflytning.

3.12.1.3
Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og
indflytning erstattes endvidere, hvis en lejer,
andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som
følge af en skade, der ville være dækket af en
sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand
til at bebo helårsboligen, og udgiften ikke kan
forlanges afholdt af ejeren.

3.13 Retshjælpsforsikring
Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger
ved visse private retstvister. Specificerede
vilkår vedrørende denne dækning kan
rekvireres hos selskabet.

3.14 Erstatningsopgørelse ved
indboforsikring:
Selskabet kan ved såvel totalskade som
delskade vælge mellem en eller flere af de
erstatningsformer, der er angivet i punkt
3.14.1-3.14.2.

3.14.1 Erstatning ved totalskade:
Totalskade anses at foreligge, når:
•
•
•

udbedringsomkostningen overstiger
genstandens værdi før skaden
genstanden er stjålet
genstanden er købt som ny inden for
de seneste to år, og
reparationsudgiften overstiger 50 % af
nyværdien.

3.14.1.1
Nye genstande:
1. Kontanterstatning:
Erstatningen opgøres til
genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye
genstande.
2. Levering af nye genstande:
Selskabet kan fremskaffe og levere nye
genstande, som er identiske med dem, der er
blevet beskadiget eller stjålet, hvis dette kan
ske uden ulempe for dig.
Kan identiske genstande ikke fremskaffes,
kan selskabet i stedet levere tilsvarende nye
genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse,
anvendelse og udseende svarer til de
beskadigede eller stjålne.
Ønsker du ikke genanskaffelse, udbetaler
selskabet kontanterstatning svarende til den
pris, selskabet skal betale for genstanden hos
den leverandør, selskabet har anvist.
3.14.1.2
Brugte genstande:
1. Kontanterstatning:
Erstatningen fastsættes til
genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye
genstande med rimeligt fradrag for
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værdiforringelse som følge af alder, brug,
mode, nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder. Sådant fradrag sker dog
alene, såfremt nytteværdien var væsentligt
nedsat før skaden.
Er genanskaffelse praktisk umulig, fastsættes
erstatningen med udgangspunkt i
fremstillingsprisen for en tilsvarende
genstand, dog ikke udover, hvad en
sammenlignelig genstand kan anskaffes for.
2. Levering af nye genstande:
Erstatningen fastsættes som angivet i punkt
3.14.1.1. (Levering af nye genstande).
3. Levering af brugte identiske genstande:
For disse kategorier af genstande, der er købt
som brugte eller er mere end to år gamle, kan
selskabet erstatte med brugte identiske
genstande, dvs. genstande, der i værdi,
kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende er
identiske/sammenlignelige med de
beskadigede eller stjålne genstande:
•
•
•

guld- og sølvvarer, dog ikke smykker
porcelæn, inkl. platter
lamper og glasvarer.

I øvrigt henvises til punkt 3.14.1.1.2 (Levering
af nye genstande).

3.14.2 Delskade:
Som delskade anses skade eller tab, som
ikke er totalskade, jf. oven for punkt 3.14.1.
1. Reparation:
Selskabet betaler, hvad det koster at lade
genstanden reparere, således at genstanden
er i væsentlig samme stand som før skaden.
Derved forstås, at genstanden i ydelse,
anvendelse og udseende i al væsentlighed
har samme nytteværdi for dig som før
skaden. Erstatningen kan dog ikke overstige
dagsværdien.
3.14.2.1
Dagsværdi beregnes på grundlag af
genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye
genstande med fradrag for alder, brug, mode,

Side 26 af 45

nedsat anvendelighed og andre
omstændigheder.

3.14.3 Særlige erstatningsregler ved
totalskade:
For følgende ting er der fastsat særlige
afskrivningsregler, hvis disse var
ubeskadigede før skaden:
3.14.3.1
Lydudstyr, herunder men ikke alene radio- og
tv-apparater, videoudstyr, stereoanlæg,
højtaleranlæg, videokameraer samt tilbehør
til disse, elektriske apparater,
husholdningsapparater, herunder hårde
hvidevarer og elektrisk hobbyværktøj
erstattes efter denne tabel:
Alder
0 – 2 år
2 – 3 år
3 – 4 år
4 – 5 år
5 – 6 år
6 – 7 år
7 – 8 år
Over 8 år

% af nyværdien på
erstatningstids-punktet.
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

3.14.3.2
Private computere med tilbehør, telefax- og
fotokopimaskiner, mobiltelefoner med tilbehør
og elektronisk navigationsudstyr erstattes
efter denne tabel:
Alder
0 – 1 år
1 – 2 år
2 – 3 år
3 – 4 år
4 – 5 år
Over 5 år

% af nyværdien på
erstatningstidspunktet.
100 %
90 %
70 %
50 %
30 %
10 %

3.14.3.3
Briller erstattes efter denne tabel:
Alder
0 – 2 år
2 – 3 år
3 – 4 år
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% af nyværdien på
erstatningstidspunktet.
100 %
90 %
80 %

4 – 5 år
5 – 6 år
6 – 7 år
7 – 8 år
8 – 9 år
9 – 10 år
10 – 11 år
Over 11 år

75 %
70 %
65 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

3.14.3.4
Cykler erstattes efter denne tabel:
Alder

0 – 1 år
1 – 2 år
2 – 3 år
3 – 4 år
4 – 5 år
5 – 6 år
6 – 7 år
7 – 8 år
8 – 9 år
9 – 10 år
10 – 11 år
11 – 12 år
12 – 13 år
13 – 14 år
14 – 15 år
15 – 16 år
16 – 17 år
17 – 18 år
Over 18 år

% af nyværdien på
genanskaffelsestidspunktet.
100 %
90 %
81 %
73 %
66 %
59 %
53 %
48 %
43 %
39 %
35 %
31 %
28 %
25 %
22 %
19 %
16 %
13 %
10 %

3.15 Ansvarsforsikringen
3.15.1 Hvad dækkes?
Forsikringen dækker det juridiske ansvar for
skader på personer eller ting, som de sikrede
pådrager sig som privatpersoner. Tingskade
kan max. udgøre 40 % af den samlede
forsikringssum for ansvarsskader, der
fremgår af policen.
Kontakt altid selskabet, inden du påtager dig
et erstatningsansvar, jf. punkt 3.15.5.
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3.15.1.1 Juridisk ansvar
Efter dansk retspraksis er man juridisk
ansvarlig, hvis man forvolder skade ved fejl
eller forsømmelse. Skyldes skaden noget,
man ikke burde have gjort, eller noget man
burde have gjort (men forsømte), er man som
hovedregel ansvarlig.
3.15.1.2 Hændeligt uheld
Har skadevolderen handlet normalt, og der
alligevel sker skade, er der tale om hændeligt
uheld, og for en hændelig skade er man ikke
erstatningsansvarlig, selvom man moralsk
føler sig forpligtet til at betale skaden. Derfor
må skadelidte i en sådan situation selv bære
tabet.
3.15.1.3 Bortfald af erstatningsansvar
Er skaden omfattet af en anden forsikring, fx
skadelidtes familie-, bygnings-, motorkaskoeller erhvervsforsikring, bortfalder
skadevolders erstatningsansvar ifølge
erstatningsansvarsloven og dermed
ansvarsforsikringsdækningen, medmindre
skaden er forvoldt forsætligt eller groft
uagtsomt.
3.15.1.4 Forsætlig handling
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade
forvoldt med forsæt, medmindre
skadevolderen er under 14 år eller har
manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt
på grund af sin sindstilstand.
3.15.1.5 Vennetjenester
Ansvar for skader forvoldt under udøvelse af
tjeneste i skadelidtes interesse er ikke
dækket, heller ikke som gæstebud, uanset
om tjenesten er lønnet/ulønnet eller
opfordret/uopfordret.
3.15.1.6 Gæstebudskaber
Er skader på ting sket under almindeligt privat
samvær, hvor den juridiske bedømmelse
typisk ville frifinde skadevolderen for
erstatningsansvar, fordi gæsten kun har
udvist ringe uagtsomhed eller skyld under
dette samvær, og skadelidte accepterer en
vis risiko. Er skaden hændelig, er der ingen
dækning.
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Der gælder for denne dækning en selvrisiko
på 10 % af skadens beløb, min. 200 kr., som
er skadelidtes andel af skaden. Er der på
policen valgt anden selvrisiko under ansvar,
træder denne i stedet for.
3.15.1.7 Skader forvoldt af børn
Børn kan på samme måde som voksne
pådrage sig et selvstændigt juridisk ansvar.
Men ifølge retspraksis vil man sjældent gøre
børn under 5 år ansvarlige for deres
handlinger og dermed pålægge dem et
erstatningsansvar. Forsikringen dækker
person- og tingsskade, sidstnævnte dog kun,
hvis skaden overstiger 1.500 kr., hvis det
manglende juridiske ansvar alene skyldes
barnets alder eller udvikling. Er skaden
hændelig, er der ingen dækning.
Forældre er som hovedregel kun
erstatningspligtige for de skader, et barn
forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt
opsyn med barnet.

3.15.2 Forsikringen dækker de sikrede
ansvar
•
•

•
•

•

•

Som privatperson.
Som lejere over for husejere i henhold
til lejelovens bestemmelser om
lejerens erstatningspligt for skade, der
er forårsaget af de installationer, som
lejeren med udlejerens godkendelse
har foretaget.
Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt
er ikke dækket af forsikringen.
Som ejer eller bruger af heste og
andre husdyr til privat brug, dog ikke
hunde jf. punkt 3.15.3.7.
Som grundejer vedrørende privat
grund og en- og tofamiliehus, hvis
huset i overvejende grad anvendes til
beboelse, og sikrede bor i huset, og
der ikke findes bygningsforsikring med
ansvarsdækning i kraft. Se dog
begrænsninger i punkt 3.15.3.4 og
3.15.3.5.
Som grundejer vedrørende fritidshusog grund, hvis der ikke findes
bygningsforsikring med
ansvarsdækning i kraft. Se dog
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begrænsninger i punkt 3.15.3.4 og
3.15.3.5.

3.15.3 Følgende ansvar er ikke dækket:
3.15.3.1 Skader forvoldt med fortsæt
Ansvar for skader forvoldt med forsæt,
medmindre skadevolderen er under 14 år
eller har manglet evnen til at handle
fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand.
3.15.3.2 Selvforskyldt beruselse
Ansvar for skader forvoldt som følge af
selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt
påvirkning af andre rusmidler og dette uanset
skadevolders sindstilstand.
3.15.3.3 Aftaler/formuetab
Ansvar for skader, der udelukkende støttes
på aftaler, består af rene formuetab, som ikke
er en følge af skade på person eller ting.
3.15.3.4 Udøvelse af erhverv
Ansvar for skader i forbindelse med udøvelse
af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles
hermed.
3.15.3.5 Nedbrydnings- og
udgravningsarbejder
Ansvar for skader forvoldt af en grundejer i
forbindelse med nedbrydnings- og
udgravningsarbejder samt pilotering og
lignende. Dog dækkes personskader.
3.15.3.6 Forurening
Ansvar for skader som følge af forurening.
Dog dækkes et sådant ansvar, hvis skaden er
opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er
en følge af, at den sikrede har tilsidesat de til
enhver tid gældende offentlig forskrifter.
Forureningsansvar, som man ifalder som
hus- og grundejer, er ikke omfattet af
forsikringen.
3.15.3.7 Hunde
Ansvar for skader forvoldt af hunde. Der skal
tegnes lovpligtig hundeansvarsforsikring.
3.15.3.8 Jagt
Ansvar for skader under jagt, hvor ansvaret
er dækket af en jagtforsikring eller ville være
dækket af den sædvanlige lovpligtige
jagtforsikring.
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3.15.3.9 Motordrevne køretøjer m.v.
Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af
et motordrevet køretøj eller et luftfartøj,
herunder radiostyrede modelfly og svævefly,
for hvilke der kan tegnes særskilt
ansvarsforsikring. Se dog punkt 3.15.4.1 om
dækning af ansvar ved brug af visse
motordrevne køretøjer.
3.15.3.10 Både
Ansvar for skader forvoldt ved brug af
windsurfere og småbåde. Se dog punkt
3.15.4.2.
3.15.3.11 Lånte og lejede indbogenstande
Ansvar for skader forvoldt på lånte og lejede
indbogenstande. Se dog punkt 3.15.4.3
vedrørende undtagelser.
3.15.3.12 Skader på ting eller dyr
Ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr,
som en af de sikrede:
•
•
•
•
•

ejer
bruger eller har brugt
opbevarer, transporterer, bearbejder,
behandler
har sat sig i besiddelse af
af andre grunde end de ovenfor
anførte har i varetægt.

3.15.4 Forsikringen dækker dog ansvar
for:
3.15.4.1 Visse uindregistrerede motordrevne
køretøjer:
• Skader ved brug af kørestole
• Tingskade ved brug af motordrevne
haveredskaber, handicapkøretøjer,
crossere og ATV-køretøjer med
motorkraft under 5 hk
• Personskade ved brug af motordrevne
haveredskaber, handicapkøretøjer,
corssere og ATV-køretøjer med
motorkraft under 25 hk
• Skader på selve luftfartøjet, det
motordrevne køretøj eller de øvrige
motoriserede ting, når skaden er
forvoldt af børn under 14 år.
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3.15.4.2 Windsurfere og småbåde
• Skade på ting med motorkraft under 5
hk
• Personskade med motorkraft under
25 hk.
3.15.4.3 Lånte og lejede indbogenstande
Når der er tale om pludselig skade, og
skaden sker i de første 30 dage af låne- eller
lejeperioden, ved skade på:
•
•
•

almindeligt privat indbo
særligt privat indbo
cykler.

For dækningen gælder en selvrisiko på 10 %
af skadens beløb, dog mindst 200 kr. Er der
på policen valgt anden selvrisiko under
ansvar, træder denne i stedet for.

3.15.5 Anerkendelse af erstatningskrav
Selskabet er kun forpligtet til at betale for
omkostninger, der er afholdt med selskabets
godkendelse. Sikredes anerkendelse eller
betaling af et erstatningskrav forpligter ikke
selskabet.
Ved selv at anerkende erstatningsansvaret
risikerer sikrede at skulle betale selv.

3.15.6 Omkostninger og renter
Forsikringer dækker omkostninger ved
erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er
afholdt efter aftale med selskabet, selvom
forsikringssummerne herved overskrides. Det
samme gælder renter af erstatningsbeløb,
som er omfattet af forsikringen.

3.16 Tilvalgsdækninger
3.16.1 Teknikforsikring
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen)
3.16.1.1 Teknikforsikringen omfatter
Almindelige apparater og særlige apparater,
der er nævnt under stk. 3.5.2.2 samt hårde
hvidevarer. Undtaget herfra er dog skader på
elektriske genstande, der udelukkende er til
udendørs brug.
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3.16.1.2 Forsikringen dækker:
Funktionsfejl som følge af elektrisk eller
mekanisk nedbrud, som gør apparatet
uanvendeligt efter dets oprindelige formål.
3.16.1.3 Forsikringen dækker ikke:
• Skade, som dækkes af garanti,
serviceordning eller skade, som er
omfattet af Købelovens
reklamationsbestemmelser.
• Skade som er dækket under
indboforsikringen pkt. 3.5 – 3.16.
• Skade på genstande, der er fire år
eller ældre. Anskaffer sikrede et brugt
apparat, dækkes apparatet fra denne
anskaffelsesdato og indtil fire år fra
oprindelig første købsdato. Skaden
skal være konstateret og anmeldt
inden for ovenstående fire år.
• Skade, der skyldes slitage,
mangelfuld vedligeholdelse,
fejlbehandling, fejltilslutning, forkert
reparation eller skader, der sker under
reparation.
• Skader, der skyldes fejl, mangler eller
tab af programmerne samt
virusangreb.
• Pixelfejl.
• Brugte apparater, der var
beskadigede på
anskaffelsestidspunktet.
3.16.1.4 Erstatningsopgørelsen
Genstande, der er indkøbt som nye eller
brugte, er mindre end fire år gamle og i øvrigt
er ubeskadigede, kan selskabet vælge at
erstatte ved at:
•

•
•

sætte den beskadigede genstand i
væsentlig samme stand som før
skaden
udskifte genstanden til en ny og
tilsvarende
betale kontanterstatning svarende til
genanskaffelsesprisen for en
tilsvarende ny genstand.

Afskrivningsreglerne, der fremgår af afsnit
3.14, vil ikke finde anvendelse her.
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3.16.1.4.1
Modsætter sikrede sig genanskaffelse af nye
genstande, udbetaler selskabet
kontanterstatning svarende til den pris,
selskabet skal betale for genstanden hos den
leverandør, selskabet har anvist.

3.16.2 Udstyrspakke
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen)
3.16.2.1 Udstyrspakken omfatter:
Cykler med tilbehør, handicapkøretøjer,
motordrevne haveredskaber, crossere samt
ATV-køretøjer.
3.16.2.2
Dækningen betyder, at forsikringssummen for
ovenstående genstande pr.
skadesbegivenhed er udvidet med
forsikringssummen, der fremgår af policen dog ikke ved brandskader.

3.16.3 Golfdækning
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen)
3.16.3.1 Hvilke genstande er dækket?
Dækningen omfatter golfudstyr (bags, bolde,
køller og trolleys) samt rede penge, der
tilhører dig.
3.16.3.2 Hvor dækkes genstandene
Genstandene dækkes i Danmark. Under
rejse i udlandet dækkes i op til 3 måneder
som anført i afsnit 3.11, samt med de
begrænsninger der fremgår der.
3.16.3.3 Dækningen omfatter følgende
skader:
Skader som nævnt under indboforsikringen
pkt. 3.5-3.11 men uden beregning af evt.
selvrisiko (se dog pkt. c herunder). Dog
gælder følgende:
a) Der vil ikke ske nogen begrænsning ved
simpelt tyveri iht. pkt. 3.7.2.5.1, hvis
genstandene befinder sig på golfbane
hørende under en registreret golfklub.
b) Tyveri af rede penge er dækket fra
aflåst skab i en registreret golfklub med op
til 2.000 kr. pr. skadesbegivenhed.
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c) Ved anden pludselig skade gælder der
selvrisiko på 500 kr. pr.
skadesbegivenhed, og dækningen
omfatter ved skade på trolleys kun trolleys
uden motor.

3.16.4.1 Forsikringen dækker:
3.16.4.1.1
Forsikringen dækker, som anført under
Golfdækningen afsnit 3.16.3, også med de
begrænsninger, der fremgår af afsnittet.

d) Dækningen omfatter ”hole in one”udgifter bevidnet af en medspiller eller en
fra klubbens bestyrelse.

3.16.4.1.2
De forsikrede genstande ved anden pludselig
skade jf. afsnit 3.10 er dog udvidet til at
omfatte skader på golfbuggies og trolleys
med motor, samt tilbehør hertil.

3.16.3.4 Dækningen omfatter ikke:
• golfudstyr, samt rede penge, hvis
dette er glemt, tabt eller forlagt
• skader, opstået som følge af slitage
eller fejl i de beskadigede genstande
• pludseligt opståede skader, der alene
er kosmetiske og ikke forringer
genstandens brugsværdi.
3.16.3.5 Erstatningsopgørelsen
3.16.3.5.1
Ved skader, som behandles under anden
pludselig skade, dækkes enkelt genstande
med op til 2.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.
3.16.3.5.2
Ved ”hole in one” udbetales 2.000 kr.
3.16.3.5.3
Golfudstyr erstattes med genstandens
handelsværdi umiddelbart før skaden, dog
erstattes golfkøller efter følgende regler:
•
•

•

Køller, mindre end to år gamle,
erstattes med nyanskaffelsesprisen
Køller, der er mere end to år, men
mindre end 4 år gamle, erstattes med
75 % af genanskaffelsesprisen
Køller, der er mere end fire år gamle,
erstattes med 50 % af
nyanskaffelsesprisen

Ved skade på enkelte køller ydes ikke
erstatning for ”fuldt sæt”.
3.16.3.5.4
Efter der er ydet erstatning, tilfalder de
erstattede genstande Thisted Forsikring A/S.

3.16.4 Golfdækning med vogn
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen)
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3.16.4.1.3
Det er en betingelse for erstatningen ved
tyveri, at tændingsnøglen er fjernet fra
vognen.
3.16.4.1.4
Er der iht. policen tegnet ansvarsforsikring, er
denne udvidet til at omfatte ansvar for
ovenstående køretøjer jf. pkt. 3.15.4.1, dog
med de anførte maksimale hk ved
henholdsvis person- og tingskade.
3.16.4.1.5 Hvor dækkes vognene?
De anførte vogne er dækket på
•
•
•

forsikringsstedet
under transport til og fra godkendt
golfklub og forsikringsstedet
på golfbane samt tilhørende område
under registreret golfklub i Danmark.

3.16.4.1.6 Forsikringssum
Der gælder en forsikringssum på 50.000 kr.
pr. skadesbegivenhed pr. vogn.
3.16.4.1.7 Erstatningsopgørelsen
Bestemmelserne i afsnit 3.14 omhandlende
erstatningsopgørelse ved skade på
indboforsikringen finder også anvendelse på
skader på golfvogne og golfbuggies.
Grundlaget for erstatningen vil dog, uanset
køretøjets alder, altid være dagsværdi jf. pkt.
3.14.2.1.

3.16.5 Tyveriplus
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen)
3.16.5.1 Forsikringen dækker:
Nedenstående begrænsninger ved tyveri er
udvidet på følgende punkter:
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•

•

Begrænsningen ved indbrudstyveri af
almindeligt privat indbo jf. pkt.3.
7.1.4.1 udvidet til 10 %
Begrænsningen ved simpelt tyveri af
almindeligt privat indbo jf. pkt.
3.7.2.5.1 er udvidet til 5 %.

3.16.6 Lejerskadedækning
3.16.6.1
Udeboende børn under 21 år, som bor alene,
er altid omfattet af lejerskadedækningen. For
øvrige sikrede personer, skal det fremgår af
policen, at denne omfatter
lejerskadedækning.
3.16.6.2 Elskadedækning for hårde
hvidevarer
3.16.6.2.1
Forsikret efter denne bestemmelse er hårde
hvidevarer, som lovligt kan forhandles eller
anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede,
eller som sikrede har vedligeholdelsespligten
for, dog kun hvis de er beregnet til ikkeerhvervsmæssig anvendelse.
Herunder regnes køleskabe, frysere,
komfurer, kogeplader, ovne,
opvaskemaskiner, vaskemaskiner,
tørretumblere, el-radiatorer, vandvarmere
samt olie- og gasfyr.
3.16.6.2.2
Forsikringen dækker enhver skade på
elektriske ledere eller komponenter i
ovennævnte apparater, der opstår på grund
af kortslutning, brand, induktion,
overspænding eller lignende.
3.16.6.2.3
Ud over skade på elektriske dele dækkes
også anden skade på apparatet, der er sket i
forbindelse med el-skaden.
3.16.6.2.4 Forsikringen dækker ikke:
• skader, der er dækket af service- eller
garantiordninger
• skader, der skyldes fejlkonstruktion,
fejlmontering eller fejltilslutning, forkert
udført reparation eller skader, der sker
under reparation
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•

•

•
•

skader, der skyldes, at apparatet er
blevet overbelastet eller anvendt i
strid med dets bestemmelser eller
konstruktion
skader på andre genstande end de,
der er forsikrede ved den foreliggende
tillægsdækning
skader, der er dækket af en tegnet
brandforsikring
skader på genstande, der
udelukkende er bestemt til
anvendelse uden for bygning.

3.16.6.2.5 Erstatningsopgørelse:
Skaderne opgøres efter betingelserne punkt i
3.14.
3.16.6.3 Glas- og kummedækning
3.16.6.3.1
De forsikrede genstande er:
•
•

Glas, der er bygningsdele
WC-kummer, cisterner, bidets,
håndvaske og badekar.

Genstandene skal i alle tilfælde befinde sig i
den sikredes helårsbolig, og de skal være
indsat, indrammet eller på anden måde
endeligt anbragt i hel stand på deres plads
som bygningsbestanddele.
3.16.6.3.2 Dækkede skader:
Forsikringen dækker brud, afskalning,
ridsning eller lignende på de forsikrede
genstande, når disse som følge heraf er
blevet ubrugelige.
3.16.6.3.3 Ikke-dækkede skader:
• Punktering af termoruder eller
utætheder i sammensætningen af
disse
• Skader på drivhuse
• Skade på genstande i erhvervslokaler
• Skader sket i forbindelse med
ombygning, vedligeholdelse, eller
reparation af de forsikrede genstande,
deres rammer, indfatning eller
lignende
• Skader, som er dækket på en tegnet
bygningsforsikring.
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3.16.6.3.4 Erstatningsopgørelse:
Skade erstattes enten ved, at der indsættes
tilsvarende glas eller monteres tilsvarende
kummer som de beskadigede eller ved at
tabet udlignes kontant.
Kan eksisterende toiletsæder og haner ikke
af konstruktionsmæssige årsager
genanvendes, betales endvidere erstatning
for nyt i samme standard som det
eksisterende.
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4 Landboløsøreforsikring

4.2.4 Landbrugsprodukter


4.1 Hvem er dækket af forsikringen?
Forsikringstageren i sin egenskab af ejer eller
bruger af det forsikrede løsøre.

4.2 Hvad er omfattet af forsikringen?
Forsikringen omfatter inden for
forsikringssummen dit løsøre, der henhører
under eller anvendes i det nedlagte landbrug,
som beskrevet i police.
Ved løsøre forstås følgende (medmindre
andet er anført i policen):

4.2.1 Besætning:



4.2.5 Redskaber og ikke-selvkørende
maskiner


Landbrugsbesætning, dog ikke pelsdyr.
Heste er dog højest forsikret for i alt 50.000
kr. pr. dyr, medmindre andet fremgår af
policen.
4.2.1.1 Forsikringen dækker ikke:
 dyr, der normalt ikke henregnes til
almindelig hobbylandbrugsbesætning,
herunder vildt, fisk og dyr, der hører til
andet end hobbylandbrug
 besætning eller dyr, der er dækket
ved særlig husdyrforsikring eller
anden forsikring
 levende og aflivede pelsdyr og
pelsdyrskind.

Produktbeholdninger, det vil sige
foder, gødning, kemikalier, udsæd
m.v. samt olie og brændstof til
driftsmidler, beholdninger af medicin
til husdyr samt andre varer, der
stammer fra eller anvendes i
hobbylandbruget.
Materialer, fx. indhegningsmaterialer
og byggematerialer, dog kun såfremt
der er tale om materialer til
småreparationer.



Maskiner, landbrugsvogne og
landbrugsredskaber, samt fast
tilbehør og reservedele til disse
Driftsinventar og håndværktøj.

4.2.5.1 Forsikringen dækker ikke:
 Maskiner eller driftsinventar, der er
medforsikret under bygningsbrand
eller anden bygningsforsikring.

4.2.6 U-indregistreret mindre
selvkørende maskiner
Forsikringen omfatter uindregistrerede mindre
selvkørende maskiner, samt fast tilbehør og
reservedele til disse.

Avl, herunder avl på rod eller mark.

Som mindre selvkørende maskiner betragtes
havetraktorer, fodervogne, traktorer, atv’er,
crossere, gravemaskiner, mejetærskere
o.lign.

4.2.2.1 Forsikringen dækker ikke:
Skade på avl på rod og mark forårsaget ved
afbrænding af halm på egne marker.

4.2.6.1 Forsikringen dækker ikke:
Maskiner, som er omfattet af en anden
forsikring.

4.2.3 Læhegn

4.3 Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen omfatter brandskade på
sikredes læhegn.

Forsikringen dækker på det i policen anførte
forsikringssted, samt overalt i Danmark i
øvrigt, hvor de forsikrede genstande
midlertidigt befinder sig som led i
forsikringstagers almindelige nedlagte
landbrug, uden at dette skyldes udleje.

4.2.2 Avl/produktion:

4.2.3.1 Forsikringen dækker ikke:
Skade forårsaget ved afbrænding af halm
eller lignende på sikredes egne marker,
medmindre afbrænding foregår i
overensstemmelse med de regler, som
myndighederne har opstillet.
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4.4 Hvilke skader er omfattet af
forsikringen?
4.4.1 Brandskade
Fremgår det af policen, at der er tegnet
brand, dækker forsikringen direkte skade, der
påføres de forsikrede genstande ved:
4.4.1.1 Brand
Brand, det vil sige, ild (ildsvåde), der er ude
af kontrol uden for almindeligt ildsted.
Forsikringen dækker dog ikke svidning,
forkulning, overophedning eller smeltning fx
på grund af gløder fra tobaksrygning eller
andet.
4.4.1.1.1 Forsikringen dækker ikke:
Skade på genstande, der for at opvarmes,
koges, stryges, tørres, røges eller lignende,
forsætligt udsættes for ild eller varme og
derved kommer i brand eller beskadiges.
4.4.1.2 Lynnedslag
Lynnedslag, det vil sige, hvor der på
forsikringsstedet kan påvises skade på
bygningsdel eller løsøre, og denne skade er
en direkte følge af elektrisk varme- eller
kraftpåvirkning i forbindelse med
lynstrømmens afledning til jord.
4.4.1.3 Direkte el-skade på besætning
Direkte skade som følge af elektriske stød
ved berøring af bygningsdele eller løsøre, der
ved en fejl er blevet strømførende eller som
følge af fejlstrøm i elektriske hegn.
4.4.1.3.1 Forsikringen dækker ikke:
 skade, der skyldes forud påpegede
mangler eller konstaterede men ikke
rettede fejl ved installationer og
brugsgenstande
 skade, der skyldes installationernes
manglende vedligeholdelse.
4.4.1.4 Eksplosion
Eksplosion, hvorved forstås en hurtig
fortløbende kemisk proces, hvorved der
under varmeudvikling dannes luftformige
produkter, som indtager et meget stort
rumfang i forhold til det oprindelige rumfang.
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4.4.1.5 Sprængning
Sprængning af dampkedler og autoklaver,
hvorved der sker en pludselig og utilsigtet
udligning af forskelligt lufttryk i og uden for
beholderen.
4.4.1.5.1 Forsikringen dækker ikke:
Skader, som skyldes materialesvigt,
indvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller
istryk.
4.4.1.6 Pludselig opstået tilsodning
Pludselig opstået tilsodning fra
forskriftsmæssigt indrettet anlæg til
rumopvarmning.
4.4.1.7 Luftfartøjer
Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke
skade forårsaget af medførte sprængstoffer.
4.4.1.8 Slukning
Skade, der i forbindelse med brand påføres
de forsikrede genstande ved slukning,
nedrivning eller anden forsvarlig
foranstaltning for at forebygge eller begrænse
skaden.
4.4.1.9 Kortslutning
Kortslutningsskader eller andre rent elektriske
fænomener, hvortil også henregnes induktion
fra elektrisk uvejr, på elektrisk materiel der
omfattes af løsøreforsikringen.
4.4.1.9.1 Forsikringen dækker ikke:
 kortslutningsskade, som følge af at
genstandene anvendes i strid med
stærkstrømsreglementet
 kortslutningsskade som følge af
fejlkonstruktion, fejlmontering,
mekanisk ødelæggelse, manglende
vedligeholdelse, slid og tæring
 skade, der er omfattet af leverandøreller forhandlergaranti.

4.4.2 Tyveri
Fremgår det af policen, at denne omfatter
tyveri, dækker forsikringen direkte skade, der
påføres de forsikrede genstande ved:
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4.4.2.1 Tyveri
Forsikringen dækker tyveri af de forsikrede
genstande fra forsikringsstedet, som anført i
pkt. 4.3 samt hærværk i forbindelse hermed.



4.4.2.1.1
Tyveri af brændstof dækkes kun, hvis tyveriet
sker fra aflåst tank.



4.4.2.1.2
Det er en forudsætning, at afhøstet korn og
frø afhentes uden unødig udsættelse.
4.4.2.1.3
Det er en forudsætning for dækning af tyveri,
at du udviser almindelig agtpågivenhed og
omtanke, herunder at selvkørende maskiner
ikke efterlades under åben himmel med
startnøgle i.
4.4.2.1.4 Forsikringen dækker ikke:
 skader forvoldt af dyr eller fugle
 bortløbne dyr
 glemte, tabte eller forlagte genstande
 tyveri begået af personer beskæftiget i
forsikringstagerens bedrift eller
husholdning.

4.4.3 Vandskade
Fremgår det af policen, at denne omfatter
vand, dækker forsikringen direkte skade, der
påføres de forsikrede genstande ved:
4.4.3.1 Vandskade
Forsikringen dækker skade, der forvoldes af
vand ved tilfældig udstrømning fra
sædvanlige rørinstallationer, WC-cisterner,
kummer, badeindretninger, anlæg til
opvarmning og luftkonditionering samt
spildevandsledninger.



de nævnte anlæg i uopvarmede
bygninger til stadighed holdes tømte,
så de ikke kan fryse
optøning af frosne rørledninger kun
foretages af autoriserede fagfolk,
røranlæg med dertilhørende
installationer holdes forsvarligt vedlige
samt er isoleret i overensstemmelse
med gældende normer og god
håndværksskik.

4.4.3.1.1 Forsikringen dækker ikke:
 langsom udsivning af vand
 vand fra tagrender eller nedløbsrør fra
sådanne
 bygge- og reparationsarbejder,
herunder reparation eller ændring af
rør- og varmeanlæg, i det omfang
skaden kan fordres erstattet hos
andre
 vandskade som følge af frostskade i
ejendomme, der ikke er i normal brug,
 skade som følge af tærede
rørinstallationer
 skade opstået under påfyldning af,
eller aftapning fra akvarium,
svømmebassiner og lignende.
4.4.3.2 Oversvømmelse
Forsikringen dækker skade forvoldt af vand,
herunder voldsomt skybrud eller voldsomt
tøbrud, som ikke kan få normalt afløb, og
derfor oversvømmer dine benyttede lokaler
eller stiger op gennem afløbsledninger.
4.4.3.2.1 Forsikringen dækker ikke:
Forsikringen dækker ikke skade ved
oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller
vandløb.

Selskabets erstatningspligt er betinget af, at
du i det omfang det er dig muligt, drager
omsorg for, at der i frostperioder sker behørig
lukning af vandtilførsel og tømning af rør og
varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere
og WC-cisterner, når disse ikke benyttes.

4.4.3.3 Olie og kølevæske
Forsikringen dækker skade forvoldt af olie
eller kølevæske, der tilfældigt strømmer ud
fra olietanke, oliefyr, køleskab eller
køleanlæg.

Selskabets erstatningspligt er endvidere
betinget af, at:

4.4.3.3.1 Forsikringen dækker ikke:
 skade ved langsom udsivning
 skade på varer i fryse- og kølerum
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skade i forbindelse med påfyldning og
aftapning af olie og kølevæske
tab af olie og kølevæske.

4.4.4 Storm
Forsikringen dækker den skade, der
forvoldes ved storm og skypumpe. Ved storm
forstås vindstyrke på mindst 17,2 m/sek.
Forsikringen dækker også en eventuel
samtidig forvoldt nedbørsskade.
4.4.4.1
Forsikringen omfatter kun løsøre beroende i
bygninger (dog ikke åbne skure, halvtage,
køresiloer, åbne stakhjelme samt
konstruktioner, der er beklædt med lærred,
plastfolie eller lignende), og det er en
betingelse, at der på bygningen kan påvises
beskadigelser forvoldt ved storm eller
skypumpe, og at skaden på løsøret kan
henføres til bygningsbeskadigelsen.
4.4.4.2 Forsikringen dækker ikke:
 skade ved oversvømmelse fra hav,
fjord, sø eller vandløb.

4.4.5 Færdselsskadedækning
Denne dækning er kun gældende, såfremt
der på skadestidspunktet er tegnet dækning
for brand-, tyveri- og vandskader på policen.
Forsikringen dækker alene direkte skade, der
påføres de forsikrede genstande ved:
4.4.5.1 Færdselsskade
Forsikringen omfatter skade på besætning
som følge af påkørsel med motorkøretøj.
4.4.5.1.1 Forsikringen omfatter ikke:
 skade forvoldt med dine egne
køretøjer
 skade forvoldt med køretøj, som du er
fører af
 skade opstået under transport af
besætning.

4.4.6 Anden pludselig skade
4.4.6.1
Er der tegnet dækning for anden pludselig
skade, dækker forsikringen anden pludselig
skade på de forsikrede løsøregenstande,
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som befinder sig i bygningen. Det er en
betingelse, at skaden skyldes en
udefrakommende skade på bygningen, samt
at skaden på løsøregenstanden kan henføres
hertil.
4.4.6.2
Ved pludselig skade forstås en hændelse
med øjeblikkelig skadegørende virkning,
hvilket betyder, at både skadens årsag og
skadens virkning skal være pludselig.
4.4.6.3 Forsikringen omfatter ikke:
 skade, der skyldes bygningens
manglende vedligeholdelse eller er en
følge af bygningens fejlkonstruktion
 skade som følge af overbelastning af
bygningen med fx avl, produkter,
maskiner eller lignende
 skade, der er omfattet af leverandøreller håndværkergaranti
 skader, som er undtaget i medfør af
andre bestemmelser i policen eller i
forsikringsbetingelserne.

4.4.7 Transportforsikring
4.4.7.1
Er der i henhold til policen tegnet dækning for
transportforsikring, omfatter forsikringen egne
produkter og besætning, når disse
transporteres i egne køretøjer og vedrører
hobbylandbruget.
4.4.7.2
Forsikringen dækker brandskade samt
kørselsuheld på produkter og besætning. Dog
maksimalt den angivne forsikringssum, som
er angivet i policen pr. forsikringsbegivenhed.
4.4.7.3 Forsikringen dækker ikke:
 skader som følge af
utilstrækkelig/mangelfuld emballering
eller tildækning
 skader som følge af utilstrækkelig
fastgøring/surring på/til
transportmidlet
 kørselsuheld, hvor forsikringstageren
eller anden fører med
forsikringstagerens
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viden - var beruset, kørsel uden
lovbefalet førerbevis eller anden groft
uforsvarlig kørsel.

4.5 Forsikringsværdi for løsøre

således ikke underforsikring gældende i
henhold til forsikringsaftaleloven, hvis
værdien af det forsikrede overstiger
forsikringssummen.

I forsikringsværdien medregnes værdien af
alt løsøre, der er forsikret under policen.

4.6 Skadeopgørelse

4.5.1 Fastsættelse af
forsikringsværdien:

4.6.1.1 Besætning
Erstatningen fastsættes til
genanskaffelsesprisen på skadestidspunktet.

4.5.1.1 Besætning
Værdien fastsættes til genanskaffelsespriser.
4.5.1.2 Avl/produkter
Værdien af avl fastsættes til salgsprisen med
fradrag for sparede omkostninger.
Værdien af produkter fastsættes til
genanskaffelsesprisen.
Værdien af avl og produkter forudsættes
fastsat på det tidspunkt, hvor beholdningerne
er størst.
4.5.1.3 Læhegn
Disse er automatisk medforsikret og indgår
ikke i løsøresummen på policen.
4.5.1.4 Ikke-selvkørende maskiner og
redskaber
Værdien af ikke-selvkørende maskiner
fastsættes til dagsværdi, hvorved forstås
genanskaffelsesprisen med rimelige fradrag
for alder, brug, nedsat anvendelighed eller
andre omstændigheder.
4.5.1.5 Selvkørende maskiner
Værdien af selvkørende maskiner fastsættes
til dagsværdi, hvorved forstås
genanskaffelsesprisen med rimelige fradrag
for alder, brug, nedsat anvendelighed eller
andre omstændigheder.
4.5.1.6 Driftsinventar
Værdien af andet driftsinventar fastsættes til
dagsværdi.

4.5.2 Forsikringssummen
Forsikringen er indtegnet som 1. risiko, det
betyder, at forsikringssummen for policen
eller for den enkelte dækning udgør
selskabets maksimale hæftelse. Der gøres
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4.6.1 Hvordan fastsættes erstatningen?

Hvor du har produceret til salg, erstattes på
grundlag af salgsprisen med fradrag af
sparede omkostninger. Erstatningen
fastsættes efter gældende priser på
skadestidspunktet.
4.6.1.2 Avl/produkter
Erstatningen for avl, produktbeholdninger og
materialer erstattes med
genanskaffelsesprisen på skadestidspunktet.
Avl og produkter, der forud for skaden var
beregnet til videresalg, erstattes med
salgsprisen med fradrag for sparede
omkostninger.
Skade på udlæg erstattes kun med udgifter til
omsåning.
4.6.1.3 Læhegn
For beplantning erstattes alene udgifter til
nyplantning, det vil for buske og træer sige,
planter der ikke er over 4 år gamle.
Erstatningen bortfalder såfremt retablering
ikke finder sted.
4.6.1.4 Maskiner, redskaber og øvrigt
driftsudstyr
Erstattes til dagsværdi, det vil sige
handelsværdien på skadestidspunktet.
Selskabet er berettiget til at overtage en
beskadiget genstand mod at erstatte dens
værdi før skaden, ligesom selskabet er
berettiget til at erstatte de beskadigede
genstande med andre tilsvarende genstande
eller at sætte beskadigede genstande i
samme stand som før skaden, og du er
herudover ikke berettiget til yderligere
erstatning for disse genstande.
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4.6.2 Øvrige tab, der erstattes
4.6.2.1 Inden for den angivne
forsikringssum erstattes:
Løsøre, der bortkommer under en
forsikringsbegivenhed.

beskadigelserne opdages og/eller udbedres
ved samme lejlighed.

4.6.2.2 Ud over den angivne forsikringssum
erstattes:
4.6.2.2.1
Rimelige udgifter til redning og bevaring af
løsøret i forbindelse med en
forsikringsbegivenhed.
4.6.2.2.2
Udgifter til fjernelse, deponering og
destruktion af slukningsvand og effekter
anvendt ved skadebekæmpelse efter en
brandskade.
4.6.2.2.3
Udgifter til oprydning efter en
forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse
og destruktion af forsikrede ting, herunder
hjælpestoffer til produktion, affald og lignende
fra virksomheden.
4.6.2.2.4
Dækningen for pkt. 4.6.2.2.2 og 4.6.2.2.3 er
begrænset til 20 % af forsikringssummen for
løsøre, dog minimum 500.000 kr., maksimalt
1.500.000 kr. pr. skadesbegivenhed
(indeksreguleres).
Forsikringen dækker ikke udgifter til
opgravning, oprydning, rensning, fjernelse,
opbevaring eller anden særlig behandling af
jord, vand eller luft i det omgivende miljø,
uanset om sådanne foranstaltninger måtte
være nødvendiggjort af en begivenhed, der er
omfattet af forsikringen.

4.7 Selvrisiko
Af enhver forsikringsbegivenhed bærer du
som forsikringstager den selvrisiko, der er
anført i policen eller i
forsikringsbetingelserne.
Er der sket beskadigelser ved flere af
hinanden uafhængige hændelser, gælder
selvrisikoen for hver af disse, selv om
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5 Landboansvarsforsikring

5.2.5 Lån og leje

Forsikringen dækker forsikringstageren og
dennes husstand samt de i
forsikringstagerens tjenesteværende
personer.

Hvis ikke andet fremgår af policen, dækkes
skader på landbrugsredskaber, herunder
vogne, traktorer og markredskaber, der i
kortere tid er lånt eller lejet til benyttelse i
hobbylandbruget. Ved kortere tid forstås i
denne sammenhæng maksimalt 30 dage.

Som tjenesteværende personer anses:

Følgende er ikke dækket:

5.1 Hvem er dækket af forsikringen?





medhjælp, som sikrede har ansat i
husholdningen til pasning af børn og
ejendommen, såfremt de er tilmeldt
folkeregisteret på forsikringstagerens
adresse.
Ikke-fastboende medhjælp i
husholdningen er alene omfattet i
forbindelse med handlinger, der er
foretaget som et led i
forsikringstagerens husførelse og
eventuelle virke som hobbylandmand.

5.2 Dækninger
I erhvervet som ejer eller bruger af det
hobbylandbrug, der er oplyst til selskabet:
Efter disse regler dækkes ansvar for:

5.2.1 Personer eller ting
Skade tilføjet person eller ting, og som
pålægges sikrede i sin egenskab af ejer eller
bruger af bygning eller grundareal, der
benyttes ved hobbylandbrugets drift.

5.2.2 Arbejde for andre
Skade tilføjet person eller ting, og som
pålægges sikrede i forbindelse med
landbrugsarbejde for andre. Dog maksimalt
100 timer om året.

5.2.3 Dyr/bedækning
Skader på eller forvoldt af dyr, som i kortere
tid er i sikredes varetægt i forbindelse med
bedækning. Ved kortere tid forstås i denne
sammenhæng maksimalt 30 dage.

5.2.4 Befordring
Skader på eller forvoldt af dyr eller ting, der er
overgivet til befordring.

•

Skader opstået som følge af slidtage.

5.2.6 Maskinstation/entreprenør
Skader på maskiner, som tilhører
maskinstation eller anden fremmed
entreprenør, er dækket af forsikringen, hvis
skade sker under arbejde for sikrede og
skyldes fejl eller forsømmelse hos sikrede.

5.2.7 Stalddørssalg
Skader på person eller ting som følge af fejl
eller mangler ved landbrugsprodukter, som
sikrede har leveret direkte til privat forbruger
(stalddørssalg).
Som stalddørssalg anses endvidere salg til
anden landmand eller erhvervsdrivende, som
køber landmandens produkt til anvendelse i
egen virksomhed og ikke foretager videre
forarbejdning af produktet.
Det er en betingelse for dækning, at skaden
ikke skyldes grov uagtsomhed udvist af
sikrede eller andre.

5.2.8 Ensilagestakke
Uanset om ansvar foreligger, dækkes tillige
skade, som sikredes dyr forvolder på
ensilagestakke uden for forsikringsstedet, og
som tilhører andre end de sikrede.

5.2.9 Forureningsdækning
Forsikringen dækker sikredes
erstatningsansvar for skade på person eller
ting, i forbindelse med udslip
(udstrømning/udsivning) fra stationære
beholdere omfattet af Bekendtgørelsen om
kontrol af beholdere for flydende
husdyrgødning m.m.
Forsikringen dækker rimelige udgifter til
opgravning, bortkørsel og destruktion af jord,
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der er forurenet, samt udgifter, der er
nødvendige til afværgelse af en umiddelbar
truende skade, der vil være omfattet af
forsikringen.

5.2.10 Jordforurening

Forsikringen dækker omkostninger til
konstatering af, om der er indtrådt en
dækningsberettiget skade, dog kun såfremt
det herved konstateres, at en sådan skade er
indtrådt.

Skaden er forårsaget af det nedlagte
landbrugs produktion på adresser nævnt i
policen, og at påbud om at fjerne
jordforureningen og genoprette den hidtidige
tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende
foranstaltninger er meddelt sikrede af
miljømyndigheden efter lov om forurenet jord.

Forsikringen dækker ikke ansvar for:
1. Skade på de sikrede eller deres
ting.
2. Skade som følge af synlig
udsivning.
3. Skade som følge af udslip fra
beholder, der ikke er vedligeholdt.
Ved vedligeholdelse forstås blandt
andet en umiddelbar udbedring af
synlige skader af
konstruktionsmæssig betydning.
4. Formuetab, som ikke er en følge
af en person- eller tingskade, der
er dækket af forsikringen.
5. Forurening forvoldt af sikrede med
forsæt eller ved grov uagtsomhed
samt videregående følger af
forureningen, som skyldes, at
sikrede med forsæt eller ved grov
uagtsomhed har undladt at
begrænse forurening.
6. Skade, der skyldes skadelige
luftarter i forbindelse med
omrøring.
7. Udgifter, der pålægges
forsikringstageren for
forebyggelse af forurening, der
ikke er konstateret.
8. Forurening, der er sket inden
forsikringens ikrafttræden.
9. Skade, der er dækket af en anden
forsikring eller garantiudsagn.
Forsikringssummen ved forureningsskader
herunder også skader, der er dækket efter
pkt. 5.2.10, 5.2.11 og 5.4.1.9 er begrænset til
2.000.000 kr., og udgør selskabets
maksimale hæftelse pr. forsikringsår.
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Påbud om oprensning af forurenet jord
Det er en betingelse for dækning, at:

5.2.10.1 Hvad dækkes?
1. Sikredes tab ved at der efter lov om
forurenet jord meddeles påbud om på
tredjemands ejendom at fjerne en
forurening og genoprette den hidtidige
tilstand eller foretage afhjælpende
foranstaltninger.
2. Nødvendige og rimelige udgifter til
opfyldelse af et undersøgelsespåbud
på adresser nævnt i policen, meddelt
efter lov om forurenet jord, dog kun
såfremt der efterfølgende meddeles et
påbud.
3. Sikredes tab i forbindelse med
opfyldelse af et undersøgelsespåbud
på tredjemands ejendom, dog kun
såfremt der efterfølgende meddeles
påbud, jf. pkt. 1.
4. Inden for forsikringssummen (punkt
5.2.9) for ansvarsskade dækkes
rimelige udgifter til oprydning,
oprensning, opgravning, deponering,
fjernelse, destruktion samt retablering
af jord. Omkostninger til retablering af
beplantning erstattes alene med et
beløb svarende til prisen for
nyplantning. Ved skade på buske og
træer erstattes højst med prisen for
nyplantning af 4 år gamle planter.
Erstatning for retablering bortfalder,
hvis retablering ikke finder sted senest
2 år efter afslutning af oprensning af
grunden.
5. Tredjemands formuetab, når tabet er
en følge af en dækket person- eller
tingsskade, der har ramt den, som har
lidt formuetabet. Tredjemands
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driftstab dækkes maksimalt i 12
måneder fra det tidspunkt, hvor tabet
indtræder.
5.2.10.2 Hvad dækkes ikke?
1. Standard Forurening ”Forsikringen
dækker ikke ansvar for” - pkt. 5.2.9
punkt 1-9.
2. Tab som følge af nedgang i værdi af
eller indskrænkninger i rådighed over
fast ejendom eller løsøre.
3. Udgifter til udskiftning, ændring og
reparation af rør, tanke, udstyr eller
anden kilde, hvorfra forureningen
hidrører.
4. Udgifter til tinglysning af påbud om
oprensning eller afhjælpning af
forureningen.
5. Bøder, hvad enten de tilfalder det
offentlige eller privat.
6. Afgifter til det offentlige som følge af
forurening.
7. Forurening forvoldt af de sikrede med
forsæt eller grov uagtsomhed samt
videregående følger af forureningen,
som skyldes, at de sikrede med
forsæt eller grov uagtsomhed har
undladt at begrænse forureningen.
8. Forurening, som følge af de sikredes
handling eller undladelse, hvorved
offentligretlige regler til beskyttelse af
miljøet overtrædes, såfremt
handlingen eller undladelsen skete
efter ordre eller godkendelse fra de
sikrede, når overtrædelsen kan
karakteriseres som forsætlig eller groft
uagtsom.
9. Forurening, som følge af uforsvarlig
vedligeholdelse af eller tilsyn med
installationer, hvis væsentligste formål
er at forebygge, hindre eller begrænse
forurening fra sikredes
landbrugsproduktion.
10. Forurening, som er en følge af den
almindelige drift af
landbrugsproduktionen, eller som er
godkendt eller tolereret af
myndighederne.
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5.2.11 Miljøansvarsforsikring
Fremgår det af policen, at denne omfatter
miljøansvar, dækker forsikringen ansvar for
forureningsskader, der:
1. Skyldes pludseligt udslip af
forurenende stoffer, herunder olie,
kemikalier, gødning eller ensilagesaft
fra beholder eller anlæg, herunder
kanaler på forsikringsstedet. Det er en
betingelse for forsikringsdækning, at
stofferne alene er beregnet til
anvendelse privat eller i sikredes
nedlagte landbrug, og at opbevaring
er sket forskriftsmæssigt og for så vidt
angår kemikalier i original emballage.
2. Sker under forskriftsmæssig transport
af gødning eller sprøjtemidler, dog
undtaget skader der omfattes af en for
køretøjet lovpligtig forsikring.
Dækningen omfatter alene skader,
der sker under køretøjets anvendelse
som trafikmiddel.
3. Skyldes udbringning af husdyrgødning
på sikredes ejendom eller en
ejendom, hvor sikrede i henhold til
skriftlig aftale har ret til at udbringe
husdyrgødning. Det er en
forudsætning, at udbringningen
foretages af sikrede eller på dennes
foranledning, og at de til enhver tid
gældende offentlige forskrifter
overholdes.
5.2.11.1
Forsikringen omfatter alene ansvar for
sådanne forureningsskader, der henhører
under miljøloven. Ansvar for nuklear og
genetiske skader forvoldt af asbest er
undtaget.
Ansvar for andre forureningsskader end de i
pkt. 5.2.11, 1-3 nævnte er ikke omfattet af
denne dækning.
Hvor dækkes:
Alene ansvar for forureningsskader forvoldt
på eller fra forsikringstagerens nedlagte
landbrugsejendom er omfattet af forsikringen,
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bortset fra de nævnte tilfælde under pkt.
5.2.11, 1-3.
Forsikringssum:
Forsikringssummen fremgår af afsnit 5.2.9 og
udgør selskabets maksimale hæftelse inden
for det enkelte forsikringsår. Såfremt et udslip
medfører skader over flere forsikringsår
(udviklingsskader), er forsikringsdækningen
undergivet følgende dobbeltbegrænsning:
1. Skaden skal beløbsmæssigt kunne
rummes inden for
forsikringssummerne i samtlige år,
hvor tab konstateres.
2. Den samlede udbetaling for en
udviklingsskade kan ikke overstige
forsikringssummen i det år, skaden
første gang konstateres med fradrag
for, hvad der måtte blive udbetalt for
andre skader vedrørende dette
forsikringsår.

5.2.12.4
Selskabet har ret til at gøre regres mod
enhver, der efter Færdselsloven er ansvarlig
for skaden og har forvoldt denne forsætligt.
Selskabet forbeholder sig endvidere regres
ved grov uagtsomhed og i tilfælde, hvor
køretøjet med sikredes godkendelse føres af
en person, der i henhold til lovgivningen ikke
er berettiget til at føre det.
5.2.13 Hundeansvar
5.2.13.1
Forsikringen dækker sikredes
erstatningsansvar efter Hundeloven for
hunde, der er hjemmehørende på
ejendommen, og som ejes eller passes af
sikrede.
5.2.13.2
Forsikringen er udvidet til at omfatte skade på
figurant i forbindelse med træning af hund,
hvis ansvaret ikke er eller ville være dækket
af en anden forsikring.

Øvrige vilkår:
Såfremt sikredes virksomhed omfattes af
miljøministeriets bekendtgørelse om særligt
forurenende virksomhed, er det en betingelse
for forsikringsdækning, at miljøgodkendelse
foreligger. Vilkårene i miljøgodkendelsen er
en integreret bestanddel af
forsikringsvilkårene.

5.2.14 Hesteansvar
Forsikringen dækker sikredes
erstatningsansvar som ejer eller bruger af
heste jævnfør Hesteloven. Forsikringen
omfatter alene heste til privat brug. Anvendes
hestene til formål, som kan karakteriseres
som erhvervsmæssigt formål, er disse ikke
omfattet.

5.2.12 Som ejer eller fører af traktor eller
motorredskab uden nummerplader
5.2.12.1
Forsikringen omfatter sikredes ansvar efter
færdselsloven for traktorer, mejetærskere og
motorredskaber uden nummerplader.
5.2.12.2
Uindregistrerede biler og ATV’er er ikke
omfattet af forsikringen.
5.2.12.3
Forsikringen dækker sikrede og enhver der
med lovlig adkomst benytter eller er fører af
køretøjet. Forsikringen dækker ansvar for
skader på sikredes person, når han ikke er
fører af køretøjet.
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5.3 Tillægsdækninger:
5.3.1 Bondegårdsferie/Bed & Breakfast
5.3.1.1
Forsikringen dækker ansvar i forbindelse med
drift af bondegårdsferie / Bed & Breakfast.
5.3.1.2
Forsikringen dækker ikke:
 sikredes ansvar for tab eller skade
i forbindelse med tyveri eller
bortkomst af gæsternes ejendele
 den enkelte gæsts selvstændige
ansvar.
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5.4 Generelle bestemmelser

hos myndigheder og ledningsejere er
indhentet kortmateriale og undersøgt, hvor
ledninger, kabler og kloakker er anbragt.

5.4.1 Generelle undtagelser
5.4.1.1
Ansvar ifølge aftale eller garanti.
5.4.1.2
Skader opstået som følge af mangler eller
forsinkelse med leverede ydelser eller
produkter dog jf. pkt. 5.2.7 og eventuelt pkt.
5.3.1.1. Dog dækkes skader, der skyldes
fejludlevering.
5.4.1.3
Skader på dyr eller ting, der helt eller delvist
tilhører personer, der er sikret af forsikringen.
5.4.1.4
Skader på dyr eller ting, som sikrede har til
lån, leje, opbevaring eller i varetægt. Dog
dækkes ansvar for lånte og lejede
landbrugsmaskiner, jf. pkt. 5.2.5, medmindre
andet fremgår af policen.
5.4.1.5
Skader på maskiner, der er leaset.
5.4.1.6
Skader på dyr eller ting, der behandles eller
bearbejdes af sikrede, eller ting, der findes i
en sådan nær forbindelse med de nævnte
ting, at der foreligger en nærliggende
mulighed for skadetilføjelse.
5.4.1.7
Skader forvoldt ved brug af motordrevne
køretøjer (medmindre de er omfattet af pkt.
5.2.12) eller både.
5.4.1.8
Skader på dyr eller ting forvoldt af
sprængstoffer, udgravnings-, nedbrydningsog nedramningsarbejder samt
grundvandssænkninger i forbindelse hermed.
Dog dækkes skade forvoldt ved ud- eller
opgravning, såfremt sikrede kan
dokumentere, at der forinden arbejdets
påbegyndelse er indhentet tilladelse fra
offentlig myndighed (hvor dette kræves), og
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5.4.1.9
Skader på dyr eller ting forvoldt ved
forurening med olieprodukter, spildevand,
ajle, gødningsvand, ensilagesaft og lignende,
hvor opbevaring eller udledning sker i strid
med gældende forskrifter.


Enkeltstående uheld, hvor der ikke kan
påvises fejl eller forsømmelser hos
sikrede er dog omfattet af forsikringen,
men erstatningen herfor, vil være
omfattet af begrænsningen, der er anført
i pkt. 5.2.9.

5.4.1.10
Skade forvoldt ved anden virksomhed end
hobbylandbrug, medmindre policen har
særlig påtegning herom.
5.4.1.11
Formuetab, der ikke er en følge af skade på
person eller ting.

5.4.2 Geografisk dækningsområde
5.4.2.1
Forsikringen dækker skade, som er sket
inden for det geografiske område, der er
angivet i policen.
5.4.2.2
Skade omfattet af pkt. 5.2.7, som er sket
uden for det geografiske område, der er
angivet i policen, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse,
som i uændret stand er bragt uden for det
geografiske område, der er angivet ii policen i
følgende situationer:
a. i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed
b. i erhvervsmæssigt øjemed, uden at
sikrede havde eller burde have
kendskab hertil.
5.4.2.3
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade
omfattet af pkt. 5.2.7 (stalddørssalg), såfremt:
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a. skaden kan henføres til et groft
uforsvarligt forhold i forbindelse med
ledelsen af hobbylandbruget
b. forsikringstageren eller dennes
stedfortræder, som det påhviler at
lede hobbylandbrugets drift var
vidende om eller alene af grov
uagtsomhed uvidende om, at dennes
produkt eller ydelse var defekt eller
har påført en sådan defekt med
forsæt
c. skaden skyldes, at der forsætligt eller
groft uagtsomt er givet urigtige
oplysninger om anvendeligheden af
produktet eller ydelsen uanset formen
for en sådan oplysning.

5.4.3 Afgrænsning overfor særlige
ansvarsforsikringer
5.4.3.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a. Skade forvoldt ved sikredes
benyttelse af motordrevet køretøj,
gælder dog ikke for køretøjer omfattet
af pkt. 5.2.12 Såfremt der er tegnet
motorkøretøjsforsikring for sådant
køretøj, dækker nærværende
forsikring på policens almindelige
betingelser det ansvar, der ikke
omfattes af motorkøretøjsforsikringen,
når køretøjet er i brug som
arbejdsredskab.
b. Skade forvoldt ved sikredes
benyttelse af søfartøj eller luftfartøj,
c. Skade forvoldt af sikrede som jæger i
det omfang, et sådant ansvar dækkes
af den ansvarsforsikring der
medfølger når der er indløst jagttegn.
d. Nuklear skade som defineret i pkt. 1 i
lov om erstatning for atomskader
(nukleare skader).

5.4.4.2
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade,
der direkte eller indirekte er forårsaget af
benyttelse af asbest eller andre materialer i
det omfang, de indeholder asbest, uanset
mængden heraf.
5.4.4.3
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på
ting, når skaden skyldes sikredes grove
tilsidesættelse af elementære
sikkerhedsforanstaltninger.

5.4.5 Forsikringstid
5.4.5.1
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er
rejst mod sikrede i forsikringstiden.
5.4.5.2
Et erstatningskrav anses for rejst på det
tidligste af følgende tidspunkter:
a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager
første skriftlige henvendelse i
anledning af en skade eller et tab med
krav om erstatning.
b. Det tidspunkt, hvor forsikringstageren
eller dennes stedfortræder, som det
påhviler at lede hobbylandbrugets
drift, får sin første viden om:
1. at der er indtrådt en skade eller et
tab
2. at der er umiddelbar fare for, at der
vil indtræde en skade eller et tab, som
kan være forårsaget af sikredes
handlinger eller undladelser,
produkter eller ydelser.
5.4.5.3
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, men som anmeldes til
selskabet mere end 3 måneder efter
forsikringens ophør, dækkes ikke.

5.4.4 Forsæt, grov uagtsomhed mv.
5.4.4.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade
forvoldt af sikrede med forsæt eller under
selvforskyldt beruselse.
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Selv om et erstatningskrav, som i henhold til
pkt. 5.4.5.2 afsnit b, er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, er anmeldt til selskabet
senest 3 måneder efter forsikringens ophør,
dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning
af de anmeldte omstændigheder modtager en
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skriftlig henvendelse med krav om erstatning,
som anført i pkt. 5.4.5.2 afsnit a, og anmelder
dette til selskabet senest 5 år efter
forsikringens ophør.
5.4.5.4
Forsikringen dækker ikke skade eller tab
konstateret før ikrafttrædelsesdatoen, som er
angivet i policen.

5.4.6 Forsikringssummer
5.4.6.1
Policens forsikringssummer er angivet ved de
enkelte dækninger samt ved
forureningsskader angivet i
forsikringsbetingelserne. Summen er den
højeste grænse for selskabets forpligtelser
som efter pkt. 5.4.5 er rejst mod sikrede
inden for det enkelte forsikringsår.
Selskabets samlede hæftelse inden for det
enkelte forsikringsår er dog begrænset til
maksimalt at udgøre den sum, der fremgår af
policen under dækningsomfang
Landboansvar. Af den sum kan erstatningen
for tingskader dog maksimalt andrage 40 %.
5.4.6.2
Ved motoransvarsskader omfattet af pkt.
5.2.12 dækkes pr. forsikringsbegivenhed med
de erstatningssummer, der er fastsat i
Færdselsloven.
5.4.6.3
Omkostninger ved afgørelse af
erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er
afholdt med selskabets godkendelse.
Sådanne omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under
forsikringen dækkes i øvrigt:

omkostninger og renter, som svarer til
det erstatningsbeløb, selskabet skal
betale.
Forsikringen dækker ikke omkostninger og
renter vedrørende krav, der ikke overstiger
selvrisikoen.

5.4.7 Maksimumdækning for
serieskader
5.4.7.1
Skader eller tab forårsaget af samme
ansvarspådragende forhold og konstateret og
anmeldt under forsikringens løbetid betragtes
som en forsikringsbegivenhed. Policens
forsikringssummer i det år, hvori første skade
eller tab af denne art konstateres med fradrag
af, hvad der måtte være udbetalt i anledning
af andre skader eller tab, udgør den højeste
grænse for selskabets forpligtelse
vedrørende sådanne skader eller tab, uanset
om skaderne eller tabene konstateres i et
eller flere forsikringsår. Dækning ydes i øvrigt
kun inden for de grænser, der er fastsatte i
pkt. 5.4.6.

5.4.8 Anmeldelse af forandringer
5.4.8.1
Såfremt der sker ændringer i den risiko, der
er anført i policen, skal dette uden ophold
anmeldes til selskabet, der da træffer
bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår
forsikringen kan fortsætte.
5.4.8.2
Yderligere anmeldelsespligt fremgår af
fællesbetingelsernes pkt. 6.

5.4.9 Selvrisiko
En eventuel selvrisiko vil fremgå af din police.

a. ved skade sket uden for Norden:
kun i det omfang,
forsikringssummerne ikke derved
overskrides
b. ved skade sket i Norden:
fuldt ud, selv om forsikringssummerne
derved overskrides. Er
forsikringssummerne mindre end
idømte erstatningsbeløb, dækkes
alene den forholdsmæssige del af
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