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Løsøreforsikring
Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår
for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår.

1. Hvilke genstande er omfattet

3. Dækninger

1.1

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

 orsikringen omfatter alene fotoudstyr som er
F
købt/leaset hos Goecker A/S, og som der samtidig er tegnet forsikring for.

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

2. Hvilke genstande er ikke omfattet
2.1	Ting, som er omfattet af anden forsikring eller af
garantitilsagn.

4 Brand

dækket

ikke dækket

Begrænset dækning

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Brand (ildsvåde).
Lynnedslag direkte i det forsikrede eller i bygning, hvori det befinder sig.
Eksplosion (en momentant forløbende kemisk proces).
Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettede anlæg til rumopvarmning.
Nedstyrtning fra eller af fly.
Brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand.

Forsikringen dækker ikke:
4.2.1 Skade, der består i svidning eller smeltning, for eksempel gløder fra tobaksrygning eller pejs.
4.2.2 	Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller
teknisk svigt.
4.2.3 Skade af kosmetisk art. Ved brandskader (ildsvåde) i forbindelse med “varmt arbejde” se punkt 16.

Forsikringen omfatter:
4.3.1	Fotoudstyr er omfattet af forsikringen uanset hvor det er placeret.
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5 Tyveri samt hærværk

dækket

ikke dækket

Begrænset dækning

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:
5.1.1 	Indbrudstyveri, dette foreligger når tyven:
• ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, lem, port el.lign.) har skaffet sig adgang til bygning
• beviseligt ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning
•	er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang F.eks. skorstene, skakter og
ventilationskanaler. Vinduer og lemme anses ikke som en åbning i den forbindelse
•	stjæler løsøre gennem åbninger, som umiddelbart forinden er frembragt, f.eks. ved at knuse
vinduesruder
5.1.2	Ran, dvs. tyveri i tilfælde af, at den sikrede eller andre i umiddelbar nærhed af gerningsstedet
bemærker, at der sker tyveri i samme øjeblik det finder sted.
5.1.3	Røveri, dvs. når tyven har anvendt vold eller fremsat trusler om at anvende vold overfor sikrede
personer. Gælder både i og uden for bygning.
5.1.4 Hærværk inde i bygninger.
5.1.5 Indbrudstyveri begået af ansatte i virksomheden.
5.1.6 Dækningen er betinget af, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflukkede og
aflåsede, og at vinduer er lukkede og tilhaspede. Købstædernes Forsikring kan opstille særlige
krav om tyverisikring. Se også punkt 12 og policetillæg med sikringskrav.

Forsikringen dækker ikke:
5.2.1 Tyveri, hvis der ikke foreligger indbrudstyveri.
5.2.2 Tyveri, hvor de stjålne genstande skaffes bort fra forsikringsstedet via en dør, port el.lign., som
det er muligt for gerningsmanden at åbne indefra uden derved at påføre døren/porten tegn på
opbrud, medmindre det sker i forbindelse med indbrudstyveri.
5.2.3 Tyveri af ting der befandt sig uden for bygning. Ting, som befinder sig i åbne skure, halvtage,
drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, telte og lignende, betragtes
ikke som opbevaret i bygning.
5.2.4 Glemte, tabte eller forlagte ting.
5.2.5 Tyveri, hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed.
5.2.6 Tyveri begået af personer, ansat i virksomheden.
5.2.7 Hærværk på ting som befinder sig uden for bygning. Ting, som befinder sig i åbne skure, halvtage,
drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, telte og lignende, betragtes
ikke som opbevaret i bygning.
5.2.8 Skade af kosmetisk art.

Forsikringen omfatter:
5.3.1	Fotoudstyr beroende i bygning midlertidig uden for forsikringsstedet.
5.3.2	Tyveri når der kan konstateres tydelige synlige tegn på opbrud af bilen, dog er der dækning for ran/
røveri jf. pkt. 5.
5.3.3	Fotoudstyr dækkes også ved simpelt tyveri, dog med maksimalt 50.000 kr.
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6 Anden skade

dækket

ikke dækket

Begrænset dækning

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:
6.1.1	Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede, herunder, men ikke
begrænset til:
6.1.2 Storm og skypumpeskader på vindstyrke 8 og derover (17,2m pr. sek.)
6.1.3 Vand, der som følge af voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intakte
afløbsledninger. Det er en forudsætning for denne dækning at ubenyttede toiletter og afløb er
afblændet
6.1.4 Påkørsel
6.1.5 Skade på ting, der vælter eller falder ned

Forsikringen dækker ikke:
6.2.1 Skader der er undtaget i forsikringsvilkårene.
6.2.2 Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår.
6.2.3 	Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen samt slid.
6.2.4 Skade, som følge af frostsprængning, medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen.
6.2.5 Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller
kloakvand.
6.2.6 	Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere og anlæg med videre, som maksimalt
kan rumme 20 liter.
6.2.7	Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder – revner, sprækker, åbninger og
lignende, medmindre det skyldes en forsikringsdækket bygningsskade.
6.2.8 Skade, som følge af vindpåvirkning ved vindstyrker på under 8 (17,2 m pr. sek.).
6.2.9	Vandskade på løsøre i kældre, når de ikke er anbragt mindst 25 cm over kældergulv.
6.2.10 Skade, der består i beskadigelse som følge af it-vira.
6.2.11 Skade af kosmetisk art.

Forsikringen omfatter:
6.3.1 	Fotoudstyr er omfattet af forsikringen uanset hvor det er placeret.
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7 Elskade

dækket

ikke dækket

Begrænset dækning

Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af:
7.1.1 Elskade.
7.1.2 Overspænding.
7.1.3 Induktion.
7.1.4 Kortslutning.
7.1.5 	Frostsprængning der skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen.

Forsikringen dækker ikke:
7.2.1 	Skade der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen
samt slid.
7.2.2 	Skade der skyldes overtrædelse af bestemmelserne i stærkstrømsreglementet, eller elinstallationen
anvendes i strid hermed.
7.2.3 	Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår.
Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene.
7.2.4 Skade sket i forbindelse med reparation.
7.2.5 Skade der skyldes grov forsømmelse eller mangelfuld pasning.
7.2.6 	Skade sket i elektrorør af enhver art, herunder røntgenrør og laserstrålerør, i laboratorieudstyr,
radar og satellit-kommunikationsudstyr.
7.2.7 Skade af kosmetisk art.
7.2.8 Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller
kloakvand.
7.2.9 Skade, som følge af frostsprængning medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen.

Forsikringen omfatter:
7.3.1	Fotoudstyr er omfattet af forsikringen uanset hvor det er placeret.
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8. Sikring

9. Skadeopgørelse og erstatningsregler

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

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

8.2 Særlige sikringskrav
8.2.1 Sikringskrav for containere
Containeren skal være aflåst med låsebom eller sikkerhedslås som er F&P registreret i låseenhed IV
(klasse RØD) eller tilsvarende. Ved anvendelse af låsebom skal denne aflåses med bolthængelås i F&P registreret i låseenhed IV (klasse RØD) eller tilsvarende.

Virksomhedens egne muligheder for at opnå rabat hos
leverandører og/eller reparatører skal i tilfælde af skade komme Købstædernes Forsikring til gode, uanset
at forsikringssummen for erhvervsløsøre skal være
fastsat ud fra vejledende udsalgspriser, listepriser med
videre. Såfremt reservedele ikke kan fremskaffes eller
kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig
måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt
ville have kostet at udbedre skaden.

Alle døråbninger i containeren skal forsynes med den
krævede låseenhed. Det er en betingelse for dækning,
at der i containeren ikke er vinduer, døre eller åbninger
i grænsefladen større end 10 x 10 cm. Det er forsikringstagerens forpligtigelse at sørge for at containeren
er aflåst efter denne sikkerhedsforskrift. Hvis det
undlades kan erstatning bortfalde i tilfælde af skade.

9.2 Låneudstyr i reperationsperioden
9.2.1 Er fotoudstyr til reparation hos Goecker A/S,
dækker forsikringen lejet udstyr tilsvarende det
skadet i reparationsperioden.
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