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El-skadeforsikring 
 
48 El-skadeforsikring 
 

48.1 Hvilke skader er dækket 
 
48.1.1 Forsikringen dækker: 

 kortslutning, 
 overspænding, og 
 induktion. 

 
48.1.2 Forsikringen dækker ikke: 

 Driftstab. 
 Skade der dækkes af garanti, vedligeholdelses-

kontrakt eller serviceabonnement. 
 Skade, der sker i forbindelse med: 

 Montering, demontering eller reparation 
af det forsikrede, indtil endelig aflevering 
har fundet sted. 

 Montering, demontering eller reparation 
af installationer, der er forbundet med det 
forsikrede, indtil endelig aflevering har 
fundet sted. 

 Skade, som følge af: 
 Fejlkonstruktion, fejlmontering eller me-

kanisk ødelæggelse. 
 Installation eller brugen er i strid med 

stærkstrømsreglementet. 
 Manglende vedligeholdelse, slid eller tæ-

ring af det beskadigede. 
 

48.1.3 Forsikringen dækker skade direkte på det forsikrede: 
 Når det befinder sig i bygning på det forsikrings-

sted, der er nævnt i policen. 
 Ved fysisk konstaterbar skade som følge af kort-

slutning, overspænding og induktion, herunder 
lynskader, der ikke dækkes af brandforsikringen. 

 
Åbne skure, containere, skurvogne, halvtage, drivhuse, 
gitterkonstruktioner eller konstruktioner, som er be-
klædt med lærred, plastfolie eller lignende, betragtes 
ikke som bygninger. 

 

48.2 Hvad er omfattet 
 
48.2.1 Forsikringen omfatter følgende installationer, der 

hører til virksomhedens drift, og som er i bygning på 
det forsikringssted, der er nævnt i policen:  
 Elektrisk og elektroniske apparater, komponenter 

og ledninger. 
 Motorer, motorværn, transformere, ensrettere og 

omformere med effekter svarende til maksimalt 
20 kW for hver ting (27 HK for hver ting). 

 Styretavler. 
 Elektriske og elektroniske overvågnings- og sty-

ringsanlæg, der ikke hører til virksomhedens pro-
duktion. 

 Varmelegemer. 
 
 
 
 
 
 

48.2.2 Forsikringen omfatter ikke: 
 Edb-anlæg til virksomhedens administration og 

produktion med alt tilhørende udstyr, fx printere, 
skærme, tastatur, transmissionsudstyr, diskette-
stationer, PC-netværk. 

 Kommunikationsudstyr, fx telefax og telefoncen-
traler. 

 Fotokopieringsmaskiner. 
 Kasseapparater. 
 Elektronrør af enhver art, herunder røntgenrør, 

laserstrålerør (Argon, neon- helium) eller tilsva-
rende. 

 Laboratorieudstyr. 
 Radar- og satellitkommunikationsudstyr. 
 Mobilt udstyr af enhver art, herunder bærbare 

PC-ere og mobiltelefoner. 
 Udstyr af enhver art under åben himmel, herun-

der vindmøller. 
 Brovægte og tilhørende udstyr. 
 Løsøre, der er forsikret mod el-skader ved IT- og 

svagstrømsforsikring, maskinforsikring eller anden 
forsikring, der dækker el-skader. 

 Løsøre, der normalt omfattes af en ejendomsfor-
sikring, uanset om denne er udvidet med el-
skadeforsikring eller ej. 

 

48.3 Erstatningsberegning 
 
48.3.1 Skaden skal opgøres efter bestemmelserne i de gene-

relle betingelser. 
 

48.3.2 I forbindelse med skade dækkes nødvendige og rimeli-
ge merudgifter til over-, nat- og helligdagsarbejde. 


