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Antennedækning 
 
56 Antenneanlæg 
 

56.1 Hvilke skader er dækket 
 
56.1.1 Forsikringen dækker skade, der sker på det eller de 

forsikringssteder, som er nævnt i policen. 
 
56.1.2 Forsikringen dækker direkte tab af eller skade på de 

forsikrede genstande forvoldt ved: 
 

 Brand. Herved forstås en løssluppen, flammedan-
nende ild, der har evne til at brede sig ved egen 
kraft. 

 Lynnedslag, herunder overspænding/induktion el-
ler andre elektriske fænomener, der opstår i 
sammenhæng med lynnedslag, når lynet påvise-
ligt er slået direkte ned i det forsikrede eller de 
bygninger, de forsikrede genstande befinder sig i. 

 Eksplosion. Herved forstås en meget hurtigt fort-
løbende forbrænding eller anden kemisk proces, 
der udvikler stærk varme og medfører en voldsom 
rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer. 

 Kortslutning. Herved forstås skade på elektriske 
ledere eller komponenter, der opstår ved en util-
sigtet forbindelse i det elektriske kredsløb, induk-
tion (tordenvejr), overspænding (fejl i elforsynin-
gen) eller lignende. 

 Tyveri eller forsøg herpå. 
 Hærværk*. 
 Udstrømning af vand, der pludseligt strømmer ud 

fra installationer. Dog dækkes ikke vand fra tag-
render eller tagnedløbsrør samt opstigning af 
grundvand og kloakvand. 

 Storm*, herunder skypumpe. 
 Påkørsel. 
 Væltende eller nedstyrtende genstande. 
 Gravearbejde. 

 
56.1.3 Forsikringen dækker ikke: 
 

 Skade, der er omfattet af en garanti. 
 Skade, der skyldes slid, rust eller tæring. 
 Skade, der skyldes manglende vedligeholdelse. 
 Skade, som er omfattet af en bygningsforsikring. 
 Driftstab eller andet indirekte tab. 
 Software/data* samt tidsmæssigt forbrug til in-

stallation heraf. 
 

56.2 Hvad er omfattet 
 
56.2.1 Forsikringen omfatter antenneanlæg med tilhørende 

genstande såsom mast, forstærkere, fordelere og kab-
ler. 

 
Dækningen forudsætter, at antenneanlægget opfylder 
de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og at 
anlægget årligt underkastes et fagligt eftersyn med ud-
skiftning og reparation af defekte dele. 

 
 
 
 

56.3 Forsikringsværdi 
 
56.3.1 I forsikringsværdien medregnes værdien af alle gen-

stande, der er forsikret under policen. De forsikrede 
genstande opgøres til nyværdi* for tilsvarende gen-
stande med et tillæg for normale udgifter til fragt, told, 
andre afgifter, opstilling, montage og fundamenter, 
men ikke software/data*. 

 

56.4 Erstatningsberegning 
 
56.4.1 Skaden skal opgøres efter bestemmelserne om 
 

 erstatningsberegning i afsnit 2.3 og 
 fastsættelsen af forsikringsværdien i afsnit 56.3. 

 
56.4.2 Beskadigede genstande, der erstattes til nyværdi*, skal 

sættes i stand eller genanskaffes 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*. 

 
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. 

 
56.4.3 I forbindelse med skade dækkes nødvendige og rimelig 

merudgifter til over-, nat- og helligdagsarbejde. 
 
56.4.4 Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, 

er der tale om underforsikring*, og skaden erstattes 
kun forholdsmæssigt. 

 
56.4.5 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 

25% højere end den, der fremgår af policen.  
 
Dette gælder ikke de dækninger i forsikringsbetingel-
serne, hvor der specielt er anført en højeste forsik-
ringsdækning. Her erstattes skader indenfor de angiv-
ne summer. 
 
Denne overdækning er betinget af, at forsikringssum-
men var korrekt fastsat i samarbejde med NEM Forsik-
ring indenfor de sidste 15 måneder før skaden, eller at 
forsikringssummen var korrekt den 1. januar i året, 
hvor skaden indtrådte. 
 
Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssum-
men mindst svarer til forsikringsværdien. 

 

56.5 Ansvar for antenneanlæg 
 
56.5.1 Ansvarsforsikringen dækker forsikringstageren og 

personer i forsikringstagerens tjeneste. 
 

Ansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar for ska-
de på personer eller ting, som pålægges sikrede i 
egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede anten-
neanlæg. 

 
56.5.2 Ansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for: 
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 Skade på personer eller ting, hvis ansvaret følger 

af et tilsagn fra sikrede om en erstatningsydelse 
eller om et ansvar, som går ud over det, der følger 
af dansk rets almindelige erstatningsregler uden-
for kontraktforhold. 

 Skade på ting, der tilhører forsikringstageren. 
 Skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbe-

varing, afbenyttelse, befordring eller af anden 
grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse 
af. 

 Skade på selve antenneanlæg eller dele deraf. 
 Tab, der skyldes, at antenneanlægget eller dele af 

det ikke opfylder sit formål eller på anden måde 
ikke lever op til kontraktmæssige forpligtelser. 

 Skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne kø-
retøjer, herunder selvkørende arbejdsredskaber. 

 
Denne undtagelse gælder dog ikke ansvar for skade 
forvoldt af selvkørende arbejdsredskaber, når disse 
benyttes som arbejdsredskaber på forsikringsstedet, 
og når ansvaret ikke omfattes af gældende lovgivning 
om skader forvoldt af motorkøretøjer. 

 
56.5.3 For ansvarsforsikringen for antenneanlæg gælder en 

maksimal dækningssum på 10.000.000 kr. (indeksregu-
leres ikke) pr. forsikringsår. 

 
56.5.4 Omkostninger i forbindelse med afgørelse af erstat-

ningsspørgsmålet dækkes, hvis de er afholdt med NEM 
Forsikrings godkendelse. Sådanne omkostninger og 
renter af idømte erstatningsbeløb dækkes fuldt ud, 
selvom dækningssummerne dermed overskrides. 

 
56.5.5 Hvis erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville 

blive fremsat, skal det hurtigst muligt anmeldes til 
NEM Forsikring. 

 
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af er-
statningskrav må kun ske med NEM Forsikrings god-
kendelse. 
 
NEM Forsikring træffer bestemmelse om, hvordan sa-
gen skal behandles. 
 
I det omfang, NEM Forsikring har udbetalt en erstat-
ningsydelse, indtræder NEM Forsikring i enhver hen-
seende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 

 
 


