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SkilteSkilteSkilteSkilte    

 
1111 Hvad genstande er omfattet?Hvad genstande er omfattet?Hvad genstande er omfattet?Hvad genstande er omfattet?    
 

1.1 Forsikringen omfatter følgende genstande, 
der er monteret på deres blivende plads: 

 
• Udendørs skilte inklusive dekoration, der 

er monteret på bygning eller på fastfor-
ankret skiltestander eller -sokkel. 

• Fastforankrede skiltestandere og -sokler. 
• Elinstallationer i skilte og fra skilte til 

nærmeste eldåse/eltavle. 
• Lyskilder i skilte. 

 

2222 Hvilke skader dækkes?Hvilke skader dækkes?Hvilke skader dækkes?Hvilke skader dækkes?    
 
2.1 Forsikringen dækker skade, der sker på for-

sikringsstedet, som er nævnt i policen. 

 

2.22.22.22.2 Forsikringen dækker:Forsikringen dækker:Forsikringen dækker:Forsikringen dækker:    
 

• Enhver skade på de forsikrede genstan-
de, der opstår ved pludselige, uforudse-
te, udefra kommende påvirkninger. 

• Tyveri af forsikrede genstande. 
• Udgifter til montering af erstattede gen-

stande. 
• Rimelige udgifter til redning og bevaring 

af de forsikrede genstande i forbindelse 
med en skade, der er dækket af forsik-
ringen. 

• Nødvendige udgifter til oprydning* efter 
en skade. 

 

2.32.32.32.3 Forsikringen dækker ikke:Forsikringen dækker ikke:Forsikringen dækker ikke:Forsikringen dækker ikke:    
 

• Ridser og afsplintning af splinter. 
• Bemaling, graffiti og tilsmudsning. 
• Skade, som skyldes kortslutning. 
• Skade, som er dækket af anden forsik-

ring. 
• Skade, som skyldes mangelfuld vedlige-

holdelse. 
 

3333 ForsikringsværdiForsikringsværdiForsikringsværdiForsikringsværdi    
 
3.1 I forsikringsværdien medregnes værdien af 

alle genstande, der er forsikret under policen. 
De forsikrede genstande medregnes til ny-
værdi* for tilsvarende genstande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4444 ErstatningsbereErstatningsbereErstatningsbereErstatningsberegninggninggninggning    
 

4.1 Erstatningen for de skaderamte skilte opgø-
res på grundlag af nyværdiprincippet*. 

 
4.2 Beskadigede genstande, der erstattes til 

nyværdi*, skal sættes i stand eller genan-
skaffes 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*. 
 

4.3 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. 

 
4.4 Hvis forsikringsværdien af de omfattede 

genstande inkl. monteringsomkostninger 
overstiger forsikringssummen, er der tale om 
underforsikring*, og skaden erstattes kun 
forholdsmæssigt. 

 
 

 


