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1

Hvilke genstande er omfattet

1.1

Forsikringen omfatter:
•
udvendige vinduesruder,
•
ovenlysruder,
•
forsatsruder,
•
fællesruder,
•
dørruder,
•
ruder i faste skabe og skillerum,
•
ruder i brusekabiner,
•
fastmonterede spejle
•
glaskeramiske kogeplader.
Ruderne skal være af glas eller andet lignende erstatningsmateriale herfor.

1.2

1.3

2.2.3 Nødvendige udgifter til oprydning efter en
skade, som er dækket af forsikringen.
2.3

Forsikringen dækker ikke:

2.3.1 Ridser, afspringning af splinter og fliser.
2.3.2 Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder.
2.3.3 Beskadigelser af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstattede ruder, spejle og
de resterende.
2.3.4 Skade, som er dækket under anden forsikring.
2.3.5 Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse*.

Forsikringen omfatter endvidere:
•
alarmstrimler, alarmtråde m.v., der er
monteret på eller i ruderne og har forbindelse med tyverisikringsanlæg, samt
solfilm/-filtre, der er limet på ruderne.

3

Erstatningens fastsættelse

Forsikringen omfatter ikke:
ikke:

3.1

Skaden erstattes in natura, men kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontanterstatning svarende
til den udgift, Nem Forsikring ville have haft,
hvis genstande magen til de skaderamte
havde været i handelen.

3.2

Lovliggørelse er dækket jf. Generelle Betingelser punkt 23.

1.3.1 Ruder og spejle, der ikke er monteret på
deres blivende plads.
1.3.2 Ruder og spejle i lokaler, der anvendes til
butik eller udstilling, samt restaurant, cafe,
cafeteria, kaffebar, bodega, bar, grillbar og
lignende.
1.3.3 Glaskonstruktioner og indgangspartier, som
strækker sig over mere end én etage.
1.3.4 Ruder og spejle, der er større end 3 kvm.
1.3.5 Ruder i drivhuse.
1.3.6 Skade på bemaling, dekoration, bogstaver
m.v.
1.3.7 Udgifter til bearbejdning, herunder sandblæsning, ætsning, sammenlimning, polering,
facettering, kantpolering, boring af huller af/i
de forsikrede genstande.

2

Hvilke skader dækkes?

2.1

Brud på de forsikrede genstande.

2.2

I forbindelse hermed dækkes tillige:

2.2.1 Omkostninger til midlertidig afdækning af
rudearealer efter en erstatningsberettiget
skade.
2.2.2 Udgifter til montering af erstattede ruder og
spejle.
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