Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring
1

Generelle betingelser

1.1

Betaling af præmie

1.1.1

Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier
skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen.
Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, f.eks. stempelafgift og
statsafgift samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger.

1.1.2

Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale – på anden
måde.
Forsikringstageren betaler alle udgifter
ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Vestjylland Forsikring
har fået oplyst. Hvis betalingsadresse
ændres, skal Vestjylland Forsikring
straks have besked.

1.1.3

1.1.4

Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetaling til forsikringstageren på betalingsadressen.
Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af undladelse af
at betale præmie inden udløbet af den i
påmindelsen anførte tidsfrist.
En sådan påmindelse fremsendes tidligst 21 dage efter første påkrav.
Hvis der sendes en påmindelse, herunder meddelelse om eventuel udpantning, har Vestjylland Forsikring ret til at
opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter
og andre omkostninger. Vestjylland Forsikring har desuden ret til at beregne sig
gebyr for udskrivning af dokumenter og
øvrige serviceydelser svarende til
Vestjylland Forsikrings omkostninger
herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Vestjylland Forsikring berettiget
til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger.

1.2

Forsikringens varighed og opsigelse

1.2.1

Ved forsikringsperiodens udløb fortsætter forsikringen uændret i en tilsvarende
periode.
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Ved en flerårig forsikringsperiodes udløb
kan forsikringen dog kun fornys for en
tilsvarende flerårig periode, hvis Vestjylland Forsikring har givet meddelelse om
fornyelsen tidligst 3 og senest 1 måned
før opsigelsesfristens udløb. Hvis
Vestjylland Forsikring ikke giver denne
meddelelse, bliver forsikringen fornyet
for 1 år ad gangen, og rabatten for flerårig tegning bortfalder.
1.2.2

Både forsikringstageren og Vestjylland
Forsikring kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperiodens udløb.

1.2.3

Når en skade er konstateret, kan både
forsikringstageren og Vestjylland Forsikring opsige forsikringen med 14 dages
varsel. Dette skal ske senest 1 måned
efter erstatningens betaling eller skadens afvisning.

1.3

Indeksregulering

1.3.1

Indeksregulering sker i takt med udviklingen i ”lønindeks for den private sektor
beregnet af Danmarks Statistik”. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er
Vestjylland Forsikring berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik.
Forsikringssummer, selvrisici samt andre beløbsangivelser indeksreguleres,
medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen.
Præmien indeksreguleres en gang om
året på forsikringens første forfaldsdato i
kalenderåret. Beregningsgrundlaget er
år 2008.

1.4

Ændring af forsikringsbetingelser og
præmietarif

1.4.1

Vestjylland Forsikring kan med 1 måneds varsel til en forfaldsdato ændre betingelserne og/eller præmien for denne
forsikring, hvis Vestjylland Forsikrings
præmietarif eller forsikringsbetingelser
ændres for forsikringer af samme art.

Ændringer som følge af indeksreguleringer eller lovmæssige bestemmelser betragtes ikke som en ændring i præmie
og kan ske uden varsel.
1.4.2

Hvis forsikringstageren ikke godkender
ændringen, kan forsikringen opsiges
skriftligt til ændringsdatoen. Opsigelsesretten gælder ikke ændringer som følge
af indeksreguleringer eller lovmæssige
bestemmelser.

1.5

Risikoforandring

1.5.1

Vestjylland Forsikring skal straks have
besked,
-

hvis den forsikrede virksomhed flytter,
hvis den forsikrede virksomhedsart
ændres,
hvis tagtypen ændres, (gælder kun,
hvis brandforsikring er tegnet),
hvis risikoen forøges i forhold til den
forsikringsaftale, der er indgået,
hvis det årlige antal af ansatte ændres (gælder kun hvis dækning 70
Erhvervs- og produktansvar er tegnet).

1.5.2

Hvis forsikringstageren ikke giver besked som nævnt under 1.5.1, kan det
medføre, at Vestjylland Forsikrings erstatningspligt nedsættes eller eventuelt
helt bortfalder.

1.6

Ejerskifte og konkurs

1.6.1

Dækningen bortfalder ved ejerskifte.
Derfor skal ejerskiftet straks meddeles til
Vestjylland Forsikring.

1.6.2

Konkurs betragtes som ejerskifte.

1.7

Besigtigelse

1.7.1

For at kunne vurdere risikoforholdene
har Vestjylland Forsikring til enhver tid
ret til at besigtige den forsikrede virksomhed.

1.7.2

Hvis Vestjylland Forsikring ved en besigtigelse konstaterer, at risikoen er forøget, kan Vestjylland Forsikring enten
fastsætte en frist til at bringe risikoforholdene i orden, forhøje præmien eller
opsige forsikringen uden varsel.
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1.8

Forsikring i andet selskab

1.8.1

Er der tegnet forsikring mod samme
skade i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal
også anmeldes dertil.

1.8.2

Hvis andet forsikringsselskab undtager
eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikringen, gælder de
samme undtagelser og indskrænkninger
også denne forsikring. Dette medfører,
at Vestjylland Forsikring og andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig
erstatning.

1.9

Værneting og lovvalg

1.9.1

Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes
for retten, afgøres disse efter dansk ret
ved danske domstole.

1.10

Generelle undtagelser

1.10.1

Forsikringen dækker ikke skade, som
direkte eller indirekte følger af:
Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, herunder stormflod.
Jordskælv, tornadoer, vulkanudbrud
eller andre naturforstyrrelser.
Krig, krigslignende handlinger, terrorisme*, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.
Enhver nuklear, kemisk, biologisk terrorhandling det vil sige brug af kemiske og/eller biologiske substanser i
ikke fredeligt medfør.
Beslaglæggelse, nationalisering eller
revolution.
Atomkernereaktioner og radioaktivt
henfald, uanset om skaden sker i
krigstid eller i fredstid.
Forsikringen dækker dog skade, som
skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Anvendelsen skal være
forskriftsmæssig og ikke stå i forbindelse
med reaktor- eller acceleratordrift.

1.10.2

Ovennævnte undtagelser i 1.10.1 gælder ikke for Retshjælpsforsikringen.

1.11

I tilfælde af skade

1.11.1

Hvis der sker en skade, eller der er
umiddelbar fare for, at en skade vil ske,

skal den forsikrede uden ophold og efter
bedste evne forsøge at begrænse skadens omfang. Hvis der er tale om en
dækningsberettiget skade, betaler
Vestjylland Forsikring rimelige omkostninger til at redde og/eller bevare det
forsikrede.
1.11.2

ringsbegivenhed.
2.2.2

Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Vestjylland Forsikring på telefon
96 94 96 94.

Dækningen er begrænset til 20 % af forsikringssummen pr. begivenhed, dog
minimum 1.079.530 kr., indeksreguleret
(2008), og maksimalt 3.238.568 kr., indeksreguleret (2008).

Tyveri, ran* og røveri* samt hærværksskader skal anmeldes til politiet straks
efter, skaden opdages.
1.11.3

Udbedring af skader eller fjernelse af
beskadigede genstande må ikke ske, før
Vestjylland Forsikring har godkendt dette.

1.11.4

Hvis Vestjylland Forsikring forlanger det,
skal den sikrede aflevere en fortegnelse
over, hvilke genstande der er skaderamte, og hvilke der ikke er.

1.11.5

Udover den i policen angivne forsikringssum betales nødvendige udgifter til
at rydde op efter en forsikringsbegivenhed samt til at bortskaffe og destruere
forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende
fra virksomheden.

Der dækkes ikke udgifter til oprydning,
oprensning, opgravning, deponering,
fjernelse, destruktion eller anden særlig
behandling af jord, vand eller luft i det
omgivende miljø, uanset om dette er
blevet nødvendigt på grund af en dækket skade.
2.3

Erstatningsberegning

2.3.1

Ved erstatningsudbetaling gælder, at
selvrisikobeløb fratrækkes, efter at erstatningen er opgjort i henhold til policen
og forsikringsbetingelserne.

Erstatningen skal så vidt muligt stille
sikrede i samme økonomiske situation
som umiddelbart før, skaden fandt sted.

2.3.2

Selvrisiko gælder pr. forsikringsbegivenhed og for løsøre pr. forsikringssted.
Hvis der er flere selvrisici ved samme
forsikringsbegivenhed, fratrækkes kun
den højeste selvrisiko.

Beskadigelse af kosmetisk art, farveforskelle mellem erstattede og ikke skaderamte genstande, samt tab som følge af,
at ubeskadigede varer ikke kan afsættes
på normal vis, erstattes ikke.

2.3.3

Vestjylland Forsikring har ret til at yde
erstatning ved levering af en genstand
magen til den skaderamte eller ved at
sætte beskadigede genstande i samme
stand som før skaden.

Har Vestjylland Forsikring udbetalt erstatning til en eventuel panthaver og
herunder udlagt selvrisikobeløbet, vil
Vestjylland Forsikring kræve dette godtgjort af forsikringstageren.
2

Fællesbetingelser for tingsforsikring

2.1

Hvem er sikret

2.1.1

Forsikringstageren er sikret i sin egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede, medmindre andet fremgår af policen.

2.2

Redning, bevaring og oprydning

Hvis genstanden ikke kan fremskaffes
eller kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, medregnes et beløb i skadeopgørelsen, der
svarer til den udgift, Vestjylland Forsikring ville have haft, hvis genstandene
havde kunnet skaffes på normal vis.
Hvis brugte reservedele kan fremskaffes, er Vestjylland Forsikring dog berettiget til at lægge priserne for sådanne
reservedele til grund.

2.2.1

Udover den i policen angivne forsikringssum betales rimelige udgifter til
redning og bevaring af de forsikrede
genstande i forbindelse med en forsik-

Merudgifter til foreløbig reparation/installation og fremskaffelse af dokumentation dækkes ikke af forsikringen.
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Nødvendige udgifter til transport erstattes kun efter normale takster.
2.3.4

Vestjylland Forsikring har ret til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens forsikringsværdi før skaden.

2.3.5

Hvis forsikringstageren efter aftale med
Vestjylland Forsikring træffer bindende
aftaler om at istandsætte eller genanskaffe det beskadigede inden 1 måned,
efter skaden er sket, dækker forsikringen eventuelle uundgåelige merudgifter,
der måtte opstå p.g.a. prisstigninger i
tidsrummet mellem skadedagen og leveringstidspunktet.

3

Fællesbetingelser for All Risks,
Brand, Tyveri og Vand

-

Der gøres ikke underforsikring * gældende for løsøre, der tilhører tredjemand, og som forsikringstageren ikke
bærer risikoen for.
3.2.2

Det fremgår af policen, hvilke dækninger
der er valgt.
3.1

Hvor dækker forsikringen

3.1.1

Forsikringen dækker skade, der sker på
det eller de forsikringssteder, som er
nævnt i policen.

Ved løsøre forstås:
-

-

3.1.2

-

Forsikringen dækker tillige med indtil 15
% af forsikringssummen, dog mindst
62.161 kr. og højst 559.453 kr., indeksreguleret (2008), når løsøret
-

-

befinder sig i bygninger på forsikringsstedet, hvis tagbeklædning er
anderledes end forudsat i policen.
befinder sig andre steder i Danmark
(ekskl. Grønland og Færøerne) end
på forsikringsstedet.

Tyveri fra arbejdspladser * (bygge- og
håndværksmæssige) udenfor forsikringsstedet er dog ikke dækket.
3.2

Hvad er omfattet

3.2.1

Med mindre andet er fremført i policen,
omfatter forsikringen følgende, såfremt
det anvendes i driften af den forsikrede
virksomhed:
-

Løsøre, der tilhører forsikringstageren.
Løsøre, der tilhører tredjemand, og
som forsikringstageren bærer risikoen for. Dette løsøre er kun dækket,
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hvis det ikke er dækket af en anden
forsikring.
Løsøre, der tilhører tredjemand, og
som forsikringstageren ikke bærer risikoen for. Dette løsøre er kun dækket, hvis det ikke er dækket af en anden forsikring. Det er endvidere kun
dækket i den udstrækning, forsikringssummen overstiger forsikringsværdien af forsikringstagerens eget
løsøre og løsøre, der tilhører tredjemand, som forsikringstageren bærer
risikoen for.

-

3.2.3

Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer,
emballage, inventar, installationer,
maskiner og øvrigt driftsudstyr, herunder værktøj og redskaber.
Originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende.
Rede penge, pengerepræsentativer,
værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som befinder sig på forsikringsstedet.
Bygningsmæssige indretninger, der
ikke er eller ville være omfattet af en
bygningsforsikring.

Endvidere omfatter forsikringen:
-

Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, software/data* samt igangværende skriftlige arbejder.
Dækning for software/data* forudsætter, at der udføres backup og test
af backup ved genetablering af data
mindst hver 5. arbejdsdag, og at
backup opbevares forsvarligt f.eks. i
brandskab eller i andre lokaler.
Dækning for software/data* der er
afhængig af programnøgle/dongle,
forudsætter at programnøglen/donglen opbevares brand- og tyverisikret. Såfremt dette ikke overholdes, vil der i tilfælde af skade, være dækning som om programnøgle/dongle haves.

-

3.3

Hvad er ikke omfattet

3.3.1

Forsikringen omfatter ikke:
-

-

3.4

3.4.4

Genstande, som forsikringstageren selv
har tilvirket til salg, medregnes med den
pris, som kan opnås ved salg på almindelige vilkår. Herfra trækkes regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling.

3.4.5

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

3.4.6

Originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme o.lign. medregnes med genfremstillingsværdien og erstattes kun,
hvis genfremstilling finder sted. Værdien
opgøres og erstattes til højst 15 % af
forsikringssummen, dog max. 559.453
kr., indeksreguleret (2008).

3.4.7

Kartoteker, forretningsbøger, software/data* samt igangværende skriftlige
arbejder medregnes med genfremstillingsværdien og erstattes kun, hvis genfremstilling finder sted. Værdien opgøres
og erstattes til højst 15 % af forsikringssummen, dog max. 559.453 kr., indeksreguleret (2008).

3.4.8

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

Genstande, der er eller ville være
omfattet af en bygningsforsikring.
Ud- og indvendige ruder, glasdøre og
andet bygningsglas af enhver art.
Registreringspligtige motorkøretøjer,
knallerter, sø- og luftfartøjer samt tilhørende dele, medmindre den forsikrede virksomhed erhvervsmæssigt
fremstiller, reparerer eller forhandler
sådanne genstande.
Følgende genstande, når de enten er
beregnet til videresalg, udlejning,
indgår i en bearbejdningsproces eller
er under reparation, demonstration
eller opbevaring på lager: Guld, sølv,
platin, palladium samt anden legering
med ædelt metal, der indeholder 333
0/00 rent guld eller mere, diamanter,
ædelstene, perler, kulturperler,
smykke- og juvelerarbejder, som disse materialer indgår i, samt lommeog armbåndsure med en stykpris, der
overstiger 1.000 kr. (indeksreguleres
ikke).

Forsikringsværdi

3.4.1

I forsikringsværdien medregnes værdien
af alle genstande og omkostninger, der
er forsikret under policen.

Rede penge, pengerepræsentativer,
værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som befinder sig på forsikringsstedet, medregnes og erstattes med disses
værdi på følgende måde:

3.4.2

Forsikringsværdien opgøres på følgende
måde:

-

3.4.3

Inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr,
som forsikringstageren ejer eller bærer
risikoen for, opgøres på grundlag af nyværdien*. Hertil lægges udgifter til fragt,
told, andre afgifter, indbaksning, opstilling, montage, fundamenter og indkøringsomkostninger. Forretningscykler,
entreprenørmaskiner og -materiel af enhver art samt motorkøretøjer, herunder
trucks, stablere og lignende medregnes
alene med deres dagsværdi*.
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-

-

Værdier, der bliver opbevaret i almindelig gemme, medregnes med op
til 6.216 kr., indeksreguleret (2008).
Værdier, der bliver opbevaret i aflåst
sikringsskab F&P klasse* blå, medregnes med op til 43.512 kr., indeksreguleret (2008).
Værdier, der bliver opbevaret i aflåst
sikringsskab, pengeskab eller -boks*
i F&P klasse* rød, eller klassificeret
værdiopbevaringsenhed* medregnes
med op til 74.593 kr., indeksreguleret
(2008).

3.4.9

Andre genstande opgøres og erstattes
på grundlag af dagsværdien*.

3.4.10

Omstilling af låse og genfremstilling af
nøgler medregnes og erstattes med udgiften til omstillingen og fremstilling af
nye nøgler, dog højst med 31.080 kr.,
indeksreguleret (2008).

3.5

Erstatningsberegning

3.5.1

Skaden skal opgøres efter bestemmelserne om
-

3.5.2

erstatningsberegning i afsnit 2.3 og
fastsættelsen af forsikringsværdien i
afsnit 3.4.

Beskadigede genstande, der erstattes til
nyværdi*, skal sættes i stand eller genanskaffes som nye inden 1 år fra skadedagen, med mindre anden aftale er truffet med Vestjylland Forsikring. Hvis ikke
dette er sket, ydes der kun erstatning på
grundlag af dagsværdien*.
Forskellen mellem den del af erstatningen, der svarer til nyværdien*, og den
del, der svarer til dagsværdien*, bliver
først udbetalt, når de beskadigede genstande er sat i stand eller genanskaffet.

3.5.3

Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen for hver enkelt dækning,
er der tale om underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. De
steder i forsikringsbetingelserne, hvor
der er anført en højeste forsikringsdækning, erstattes skader indenfor de angivne summer dog fuldt ud.

3.5.4

Hvis en dækning er opdelt i risiko-/ sikringsområder med hver sin forsikringssum, behandles hvert risiko-/ sikringsområde som en selvstændig forsikring.
Hvis der sker en skade, kan der dog
overføres eventuel overskydende forsikringssum fra et højere tariferet risiko-/
sikringsområde til et lavere tariferet risiko-/ sikringsområde.

3.5.5

I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 25 % højere end den,
der fremgår af policen. Dette gælder ikke de dækninger i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt er anført en højeste forsikringsdækning. Her erstattes
skader indenfor de angivne summer.
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Denne overdækning er betinget af, at
forsikringssummen var korrekt fastsat
indenfor de sidste 15 måneder før skaden, eller at forsikringssummen var korrekt den 1. januar i året, hvor skaden
indtrådte.
Ved korrekt forsikringssum forstås, at
forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien.

