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Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen der
tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Erhvervsløsøreforsikringen dækker dit løsøre og kan tegnes med dækning for brand-, vand- og tyveriskader. Forsikringen kan udvides med bl.a. storm- og
driftstabsdækninger.

Hvad dækker den?
Generelt

Forsikringen dækker på det i policens angivne
forsikringssted. I forsikringssummen medregnes den
samlede værdi af dit inventar, varer og
produktionsmaskiner m.m. Forsikringen dækker også
rimelige udgifter til oprydning og bortkørsel af de
forsikrede genstande efter en forsikringsbegivenhed,
udgifter som i anledning af en forsikringsbegivenhed er
afholdt til genfremstilling af kartoteker og
forretningsbøger.
Derudover erstattes genstande, der bortkommer under
en forsikringsbegivenhed og rimelige udgifter til redning
og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse
med en forsikringsbegivenhed.

Brandskadeforsikring

Forsikringen dækker dit løsøre mod brandskader,
lynnedslag, eksplosion, sprængning af dampkedler og
autoklaver, nedstyrtning af luftfartøj og pludseligt
opstået tilsodning. Følgeskader såsom f.eks. vandskade
efter slukningsarbejde, oprydning, tyveri m.m. dækkes
ligeledes.

TILVALG
Vandskadeforsikring

Forsikringen dækker tilfældig udstrømning af vand, olie
og kølevæske samt storm, herunder samtidig forvoldt
nedbørsskade, voldsomt sky-eller tøbrud og snetryk.

Tyveriforsikring

Forsikringen dækker skader ved indbrudstyveri herunder
hærværk på de forsikrede genstande ifm. indbruddet, ran
og røveri samt simpelt tyveri.

Driftstabsforsikring

Forsikringen dækker dit tab ved nedgang i omsætning af
varer og tjenesteydelser, som direkte følge af en
dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.

Hvad dækker den ikke?
Generelt

Forsikringen dækker ikke bygninger, motorkøretøjer som
er registreringspligtige, medarbejderne eller sø- og
luftfartøjer.

Brandskadeforsikring

Forsikringen dækker ikke skader, der ikke kan anses som
brand f.eks. svidning, forkulning, overophedning og
smeltning samt skader på genstande, der udsættes for
ild eller varme og derved kommer i brand eller
beskadiges. Derudover dækkes ikke skade på elektriske
maskiner, ledninger, apparater eller lignende,
foranlediget ved kortslutning i disse.

TILVALG
Vandskadeforsikring

Forsikringen omfatter ikke skade ved langsom udsivning
af vand, vand fra tagrender eller nedløbsrør samt byggeog reparationsarbejder, herunder reparation
eller ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang
skader kan fordres erstattet hos andre.

Tyveriforsikring

Forsikringen dækker ikke skade ved indbrudstyveri, hvor
døre og vinduer ikke har været forsvarligt aflåste.
Forsikringen dækker ikke skade ved ran og røveri såfremt
at forsikringstagerens personale har deltaget.

Driftstabsforsikring

Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der
skyldes strejke, lock-out, brud på maskineri eller
forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af
forbedringer, udvidelser, offentlige påbud eller lignende.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
Generelt

Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at
den eller de bygninger, hvori løsøret beror er forsynet
med tag, dækket med beton, cementtagsten, eternit, glas,
metal, skifer, tagpap eller tegl.
Forsikringen dækker dog med indtil 15 % af
forsikringssummen, højst kr. 100.000,- tillige løsøret (dog
ikke rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer o.l.)
når dette på forsikringsstedet beror i bygninger, hvis
tagbeklædning er anderledes end betinget eller beror
andetsteds i Danmark.

TILVALG
Vandskadeforsikring

I kælderlokaler dækker forsikringen med indtil 15 % af
forsikringssummen. Der ydes ikke erstatning for skader
sket på effekter som ikke har været hævet min. 10 cm.
over kældergulv og placeret på ikke vandsugende
underlag.

Tyveriforsikring

Hvis kravene vedrørende enten sikringsniveau eller
varegruppe ikke er overholdt, erstattes 60 % af de beløb,
som ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været
opfyldt.
Hvis kravene vedrørende sikringsniveau og varegruppe
ikke er overholdt erstattes 40 % af de beløb, som ville
komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt.

Driftstabsforsikring

Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end
hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der
omfattes af forsikringen.
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Hvor er du dækket?

Forsikringen dækker i Danmark og på det i policen angivne forsikringssted.

Hvilke forpligtelser har du?

Du skal kontakte os såfremt du skifter tagbelægning, eller hvis værdien af dit løsøre overstiger forsikringssummen. Du skal
sørge for at betale din forsikring rettidigt.
Du skal forsøge at afværge skader. Sker der alligevel en skade, skal du forsøge at begrænse den mest muligt.
Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt, ligesom tyveri, røveri og hærværk skal anmeldes til politiet.

Hvornår og hvordan betaler du?
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte betalingsdage.
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller
betalingsservice. Månedsvis betaling forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig. Forsikringen løber indtil hovedforfald eller anden aftalt
dato, hvorefter den løber et år ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen.
Forsikringer, der er tegnet for et længere tidsrum end 1 år, kan ved aftale mellem forsikringstageren og selskabet
fornyes for et tilsvarende tidsrum.

Hvordan opsiger du aftalen?

Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode. Den fortsætter, til den bliver sagt op af forsikringstager eller Sønderjysk Forsikring
med mindst 3 måneders varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Forsikringen skal siges op skriftligt.
Opsiges forsikringen ikke, fornys den automatisk for ét år ad gangen.
Efter en anmeldt skade har både forsikringstager og Sønderjysk Forsikring ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

