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11.1

Pludselig opstået tilsodning

Brand

11.4

Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når det befinder sig i bygning, der er opført med tag af beton, ce-menttagsten, eternit,
glas, metal, skifer, tagpap eller tegl, og når skaden
skyldes en af nedenstående begivenheder:

11.4.1 Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt
indrettet ildsted til rumopvarmning.

Brand, lynnedslag, eksplosion

11.1.1 Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende
ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft.

11.5

Slukningsskade

11.5.1 Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres det forsikrede ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at
forebygge eller begrænse de skader, som er dækket af forsikringen.

Ved lynnedslag, herunder overspænding/induktion
eller andre elektriske fænomener, der opstår i
sammenhæng med lynnedslag, forstås, at lynet
påviseligt er slået direkte ned i det forsikrede eller
de bygninger, de forsikrede genstande befinder sig
i.
Eksplosion er en meget hurtigt forløbende forbrænding eller anden kemisk proces, der udvikler
stærk varme og medfører en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer.
11.1.2 Forsikringen dækker ikke:
•
Svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, hvis dette ikke er sket
ved brand, lynnedslag eller eksplosion.
•
Skade på genstande, der forsætligt udsættes
for ild eller varme i forbindelse med tørring,
kogning, opvarmning, smeltning, strygning,
røgning eller lignende, og derved bryder i
brand eller beskadiges.
•
Kortslutningsskade eller skade ved andre rent
elektriske fænomener i elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder isoleringsmateriale, medmindre det medfører en
brand.
11.2

Sprængning

11.2.1 Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar
(autoklaver), hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og udenfor
beholderen.
11.2.2 Forsikringen dækker ikke:
•
Skade som følge af tørkogning.
•
Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft,
væsketryk eller istryk.
11.3

Nedstyrtning af luftfartøjer

11.3.1 Nedstyrtning af luftfartøjer eller af nedfaldende
genstande herfra.
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