Baldakiner
1

Hvilke genstande er omfattet?

4

Forsikringsværdi

1.1

Baldakiner monteret på de forsikrede bygninger.

4.1

1.2

Det er en betingelse, at baldakinerne er udført
som egentlige bygningsdele og i solide bygningsmaterialer.

I forsikringsværdien medregnes værdien af alle
genstande, der er forsikret under policen. De forsikrede genstande medregnes til nyværdi* for tilsvarende genstande.

1.3

Forsikringen dækker ikke:

Markiser, solafskærmninger og lignende

5

Erstatningsberegning

5.1.1

Erstatningen for de skaderamte baldakiner opgøres på grundlag af nyværdiprincippet*.

5.1.2

Beskadigede genstande, der erstattes til nyværdi*, skal sættes i stand eller genanskaffes som
nye inden 1 år fra skadedagen, medmindre anden aftale er truffet med NEM Forsikring. Hvis ikke dette er sket, ydes der kun erstatning på
grundlag af dagsværdien*.

2

Hvilke skader dækkes?
Forsikringen dækker direkte skade, som påføres
de forsikrede baldakiner ved nedenstående begivenheder.

2.1

Storm*

2.1.1

Skade forårsaget af storm* herunder skypumpe
og eventuel nedbørsskade, der opstår som
umiddelbar følge af stormskade på baldakinerne.

2.2

Snetryk*

2.2.1

Skade forårsaget af sneens tyngde på baldakinerne.

2.3

Påkørsel/væltende eller nedstyrtende
genstande

2.3.1

Skade forvoldt ved påkørsel og væltende eller
nedstyrtende genstande.

2.4

Følgeudgifter

2.4.1

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de
forsikrede genstande i forbindelse med en skade,
der er dækket af forsikringen.

2.4.2

Nødvendige udgifter til oprydning* efter en
skade.

3

Hvilke skader dækkes ikke?

3.1.1

Skade på baldakiner, der er fejlkonstruerede,
behæftede med materialefejl eller er opført forkert, når årsagen til skaden kan henføres hertil.

3.1.2

Skade på baldakiner, der ikke opfylder byggelovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil.

3.1.3

Skade som følge af manglende vedligeholdelse*.
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Forskellen mellem den del af erstatningen, der
svarer til nyværdien*, og den, der svarer til dagsværdien*, bliver først udbetalt, når de beskadigede genstande er sat i stand eller genanskaffet.
5.1.3

Hvis forsikringsværdien af de omfattede genstande inkl. monteringsomkostninger overstiger
forsikringssummen, er der tale om underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

Nem Forsikring
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