
 

E31 – Erhvervsløsøre - Udstilling                       Nem Forsikring 
01.01.2012  Cvr. 24 25 63 83 
 

UdstillingsforsikringUdstillingsforsikringUdstillingsforsikringUdstillingsforsikring    
 
61616161 UdstillingsforsikringUdstillingsforsikringUdstillingsforsikringUdstillingsforsikring    
 
61.161.161.161.1 Hvilke Hvilke Hvilke Hvilke skader er dækketskader er dækketskader er dækketskader er dækket    
 
61.1.1 Forsikringen dækker pludselig fysisk skade på og 

tab af de forsikrede genstande 
 

• under transport til/fra udstilling, 
• under på- og aflæsning, op-, hen- og nedbæ-

ring i forbindelse med transporten. 
• under ophold i udstillingsbygning. 

 
Forsikringen dækker i EU, medmindre andet frem-
går af policen. 

 
61.1.2 Ved pludselig fysisk skade forstås en skade, som 

skyldes en udefra kommende og øjeblikkelig vir-
kende årsag. Årsag og virkning skal således ske 
samtidig. 

 
61.1.3 Forsikringen dækker ikke: 
 

• Tyveri fra åbne eller uaflåste biler. 
• Skade som følge af benyttelse, betjening eller 

demonstration af de forsikrede genstande. 
• Glemte og forlagte genstande. 
• Skade som følge af varens egen beskaffen-

hed. 
• Ridser, skrammer, slitage, gradvis forringelse 

eller dårlig vedligeholdelse. 
• Skade som følge af utilstrækkelig eller man-

gelfuld emballering/tildækning eller utilstræk-
kelig fastgørelse af transportmidlet. 

• Skade som følge af mangelfuld forberedelse 
af transport. 

• Skade som følge af luft- eller klimapåvirkning. 
• Forsinkelse uanset årsag. 
• Strejke, arrest, beslaglæggelse eller anden 

foranstaltning fra myndigheder. 
• Kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller 

anden fører med forsikringstagerens vidende, 
var beruset. 

• Tab som følge af bedrageri eller underslæb. 
 
61.261.261.261.2 Hvad er omfattetHvad er omfattetHvad er omfattetHvad er omfattet    
 
61.2.1 Forsikringen omfatter udstillingsgenstande og 

standmaterialer, som tilhører forsikringstageren el-
ler som forsikringstageren bærer risikoen for. 

 
61.361.361.361.3 ErstatningsberegningErstatningsberegningErstatningsberegningErstatningsberegning    
 
61.3.1 Skaden skal opgøres efter bestemmelserne om 

erstatningsberegning i afsnit 2.3.  
Standmaterialer opgøres på grundlag af nyværdi-
en*. Øvrige genstande efter dagsværdien*. 

 
61.3.2 Ved delvis skade på malerier, kunstgenstande og 

antikviteter, og hvor NEM Forsikring betaler for 
sagkyndig reparation, således at genstanden ikke 

mister sit præg og karakter, kan forsikringstager 
ikke gøre krav på værdiforringelse. 

 
61.3.3 Forsikringssummen er grænsen for NEM Forsik-

rings erstatningspligt i hvert enkelt skadetilfælde. 
Der gøres ikke underforsikring* gældende. 

 
61.3.4 Forsikringen dækker driftstab/meromkostninger 

efter en dækningsberettiget skade, såfremt poli-
cen omfatter dækning for drifts-
tab/meromkostninger. 

 
Erstatning beregnes efter reglerne i afsnit 14 om 
driftstab/meromkostninger. 


