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Køle og dybfrost

41.1

Hvilke skader er dækket

•

41.1.1 Forsikringen dækker skade på de forsikrede varer,
når skaden skyldes:
•
•

Udstrømning af kølemediet.
Ændring af temperaturen som følge af en
pludselig, uforudset hændelse, f.eks. en fejl
opstået i køleanlægget eller en strømafbrydelse.

41.1.2 Det er en forudsætning for forsikringens dækning,
•
•
•

at anlægget, hvori varerne opbevares, holdes i
god og driftssikker stand,
at fejl og mangler ved anlægget straks udbedres,
at de brugsanvisninger, som leverandøren har
givet, og de regler, som er fastsat af lovgivningen, bliver overholdt.

41.1.3 Forsikringen dækker ikke:
•

•
•
•
•

41.2

Skade, der er eller kunne være dækket af en
all risks-, brand-, tyveri- eller vandskadeforsikring.
Skade på varer, som ikke var i fejlfri stand, da
de blev oplagret.
Skade på varer, som har været opbevaret
længere end passende for varens art.
Skade på varer i anlæg, som køles med tøris
eller krystalis.
Skade på varer, som er under behandling og
forarbejdning i produktionsudstyr, hvori der
indgår fryse- og køleanlæg.

Hvad er omfattet

41.2.1 Forsikringen omfatter forsikringstagerens varer,
der opbevares i fryse- og køleanlæg på forsikringsstedet eller i industrielle fryse- og kølerum overalt
i Danmark.
41.3

Forsikringsværdi

41.3.1 I forsikringsværdien medregnes værdien af alle
genstande og omkostninger, der er forsikret under
policen.

•

41.4

Værdien af genstande, som forsikringstageren
selv har under tilvirkning med senere salg for
øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer), med tillæg af andel, dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg. Herfra trækkes regelmæssige
salgsomkostninger, undgået handelsrisiko
samt fordelen ved kontant betaling.
Andre genstande opgøres på grundlag af
dagsværdien*.

Erstatningsberegning
Erstatningsberegning

41.4.1 Skaden skal opgøres efter bestemmelserne om
•
•

erstatningsberegning i afsnit 2.3 og
fastsættelsen af forsikringsværdien i afsnit
41.3.

41.4.2 Hvis forsikringsværdien af de forsikrede varer
overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.
41.4.3 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der
er 25% højere end den, der fremgår af policen.
Dette gælder ikke de dækninger i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt er anført en højeste
forsikringsdækning. Her erstattes skader indenfor
de angivne summer.
Denne overdækning er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat 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 forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien.
41.4.4 Forsikringen dækker driftstab/meromkostninger
efter en dækningsberettiget skade, såfremt policen omfatter dækning for driftstab/meromkostninger.
Erstatning beregnes efter reglerne i afsnit 14 om
driftstab/meromkostninger.

41.3.2 Forsikringsværdien opgøres på følgende måde:
•

Genstande, som forsikringstageren selv har
tilvirket til salg, medregnes med den pris, som
kan opnås ved salg på almindelige vilkår. Herfra trækkes regelmæssige salgsomkostninger,
undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling.
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