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Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne 

kan findes på NEM Forsikrings hjemmeside www.nemforsikring.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Erhvervsløsøreforsikringen dækker som udgangspunkt virksomhedens løsøre ved brand. Forsikringen kan udvides, så den dækker ved tyveri, 
vandskader, pludselige skader m.m. 

 

Hvad dækker den? 
 
Generelt 

 Forsikringen dækker virksomhedens løsøre med de 

forsikringssummer, der er aftalt, og som fremgår af 

policen. På denne forsikring dækker vi med et 

beløb, der er op til 25% højere end de summer, der 

er angivet i policen (overdækning), hvis summerne 

er korrekt angivet inden for de sidste 15 måneder 

før skaden, eller den 1. januar det år, hvor skaden 

indtrådte. Ved korrekt forsikringssum forstås, at 

forsikringssummen mindst svarer til 

forsikringsværdien. Overdækningen gælder ikke de 

dækninger i forsikringsbetingelserne, hvor der 

specielt er anført en højeste forsikringsdækning. 

Her erstattes skaderne indenfor de angivne 

summer. 

 Brandforsikringen dækker brandskader, lynnedslag, 

eksplosion og sprængning. Forsikringen dækker 

også følgeskader som f.eks. vandskade fra 

brandslukning.  
 Forsikringen omfatter endvidere 

oprydningsudgifter og eventuelle udgifter til 

genfremstilling af originalmodeller, tegninger m.v.  

 

TILVALGSDÆKNINGER 

o Tyveri 

o Vand 

o Driftstab og meromkostninger 

o Lønomkostning 

o Anden pludselig skade 

o Tyveri fra arbejdsplads 

o Udendørs produktionsudstyr 

o Jorddækning 

o Glas 

o Sanitet 

o Skilte 

o Køle/dybfrost 

o Elskade 

o It- og svagstrøm 

o Meromkostning (It-/svagstrøm) 

o Maskinkasko 

o Maskindriftstab 

o Bærbart tele-, måle- og it-udstyr 

o Antenne 

o Udstilling 

o Transport 

o Retshjælp 

o Netbankdækning 

De valgte dækninger fremgår af policen. 

 

  

 

Hvad dækker den ikke? 
Her er nogle eksempler på forhold, der ikke er omfattet 

af forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde 

overblik finder du i policen og forsikringsbetingelserne. 

 Genstande, der er eller ville være omfattet af en 

bygningsforsikring. 

 Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter, sø- 

og luftfartøjer og tilhørende dele. 

 

 
 

 

Er der nogen begrænsninger  

af dækningen? 
Her er eksempler på skader, der ikke er dækket af 

forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde 

overblik finder du i policen og i forsikringsbetingelserne. 

 

! Forsikringen dækker ikke skader under 

selvrisikobeløbet. 

! Forsikringen dækker ikke skader som følge af 

svidning, forkulning, misfarvning, overophedning 

eller smeltning, med mindre det opstår som følge af 

brand. 

! Forsikringen dækker ikke skader, der sker som følge 

af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, 

hvis der ikke er tale om sky-/tøbrud  

! Tyveri, hvor adgangsveje ikke har været låst 

forsvarligt, og vinduer ikke har været lukket 

forsvarligt. 
 

Herudover kan erstatning for en skade blive nedsat, 

hvis det aftalte sikringsniveau ikke er overholdt ved 

tyveriskade, eller hvis de aftalte 

sikkerhedsforanstaltninger ikke er overholdt ved en 

brandskade. 

 

 
 

http://www.nemforsikring.dk/


 

Hvor er jeg dækket? 
 

 Forsikring dækker på den adresse, der er angivet i policen.  

 Forsikring dækker endvidere med indtil 15% af forsikringssummen i bygninger overalt i Danmark (excl. Grønland og Færøerne). Tyveri 

fra arbejdspladser (håndværksmæssige) udenfor forsikringsstedet er dog ikke dækket, med mindre der er tegnet særskilt dækning for 

dette. 

 
 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen. 

- Du skal betale til tiden. 

- Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af din police. F.eks. hvis virksomheden flytter, 

virksomhedsarten ændres, bygningen får anden tagtype, eller hvis risikoen på anden vis forøges i forhold til det, der er aftalt ved 

forsikringens tegning. 

- Får du en skade, skal du straks anmelde den til os. 

 
 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten. 

Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der visse forudsætninger, der skal være 

opfyldt. 

 
 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen. 

Forsikringen fornys automatisk, indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af os. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, fornys 

forsikringen med en etårig periode, hvis ikke andet aftales.  

 
 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

- Forsikringen skal opsiges skriftligt. 

- Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato.  

- Endelig kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel i indtil én måned efter, en skade er afsluttet. 

 


