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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?
Festforsikringen dækker aflysning og ekstraudgifter, hvis den i policen angivne fest må aflyses, f.eks. på grund af dødsfald, akut alvorlig sygdom, brand,
indbrud og ekstreme vejrforhold.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?



Forsikringen omfatter den eller de personer, der er
nævnt i policen, og som vil få et økonomisk tab,
såfremt det forsikrede arrangement aflyses.



Forsikringen dækker ikke ved leverandørers konkurs,
betalingsstandsning eller lignende.



Forsikringen dækker maksimalt med den sum og de
dækningsbeløb, der er angivet på policen.





Forsikringen dækker på den dato, det sted og den/de
adresser, der er angivet på policen.

Forsikringen dækker ikke aflysning eller ekstraudgifter,
som er forårsaget af omstændigheder, som sikrede
kendte til ved tegning af forsikringen. Dette gælder også,
hvis disse omstændigheder med rimelighed kunne
forudses at ville medføre aflysning eller indskrænkning
af festen eller arrangementet.



Forsikringen dækker ikke aflysning af delarrangementer,
ændrede planer, fortrydelse m.v.



Forsikringen dækker ikke skader på festtøj ved rensning,
vask eller reparation – eller skader på festtøj, der opstår
efter festen er begyndt.



Forsikringen dækker ikke aftaler, der ikke er indgået
skriftligt, samt udgifter der knytter sig til rejse og
transport, hvis festen foregår i udlandet.



Forsikringen dækker ikke skader, som fremkaldes
forsætligt, ved grov uagtsomhed, beruselse, deltagelse i
slagsmål eller ulovligheder, samt selvmordsforsøg.



Forsikringen dækker ikke ved krig, jordskælv, atomskade
eller terror.



Forsikringen dækker udgifter til nødvendig aflysning
samt ekstraudgifter, som påføres sikrede for at undgå
aflysning som følge af:

Død eller alvorlig, akut sygdom/tilskadekomst hos
sikrede eller nærmeste familie.

Brand, indbrud eller eksplosion i sikredes bolig eller
virksomhed.

At festen ikke kan holdes i lokalerne på grund af en
skade, der umuliggør gennemførelsen.

Ekstreme vejrforhold.

Udeblivelse af den, der skal foretage vielsen.








Mistet depositum.
Beskadiget festtøj og tilbehør hertil.
Tab af eller skade på gaver, der er modtaget ved festen.
Fotografering.
Kager, blomster og tryksager m.v.
Transport.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!
!

For dækning af udgifter til fotograf, festtøj, gaver, kager,
blomster, tryksager og transport er der visse
tidsmæssige aspekter for dækning.
Skader på telte o.lign. er kun dækket, hvis det fremgår
af policen.
Forsikringen dækker ikke skade eller udgifter, der er
dækket af en anden forsikring.

Hvor er jeg dækket?



Forsikring dækker på det sted og den /de adresser, der er opgivet på policen. For visse dele af dækningen tillige på forsikredes hjem.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
Du skal betale til tiden.
Du skal fortælle os, hvis oplysningerne i policen ikke er korrekte.
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.
Forsikringen betales som et engangsbeløb.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen. Forsikringen gælder kun den pågældende
dato/periode, der er angivet i policen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan ikke opsiges.

