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VanddækningVanddækningVanddækningVanddækning    
 
13131313 VandVandVandVand    
 

Forsikringen dækker direkte skade på det forsikre-
de løsøre, der befinder sig i bygninger, når skaden 
skyldes en af nedenstående begivenheder. 
 
Åbne skure, containere, skurvogne, halvtage, driv-
huse, gitterkonstruktioner eller konstruktioner, 
som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignen-
de, betragtes ikke som bygninger. 

 
13.113.113.113.1 Udstrømning af vandUdstrømning af vandUdstrømning af vandUdstrømning af vand    
 
13.1.1 Forsikringen dækker skade på forsikrede genstan-

de som følge af vand, der pludseligt strømmer ud 
fra bygningsinstallationer, akvarier samt andre be-
holdere med et     rumindhold på 20 liter eller der-
over. 

 
13.1.2 Forsikringen dækker ikke: 
 

• Skade som følge af frostsprængning i lokaler, 
som sikrede disponerer over, medmindre årsa-
gen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. 

• Skade ved langsom udsivning. 
 
Dog dækkes skade som følge af langsom ud-
sivning fra skjulte vand-, varme- eller afløbs-
rør. 
 
Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i 
vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i 
kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende 
bygningsmæssigt lukkede rum. 

 
• Skade forårsaget af vand fra tagrender eller 

tagnedløbsrør. 
• Skade ved opstigning af grundvand eller klo-

akvand. 
 
13.213.213.213.2 Udstrømning af olie og kølervæskeUdstrømning af olie og kølervæskeUdstrømning af olie og kølervæskeUdstrømning af olie og kølervæske    
 
13.2.1 Forsikringen dækker skade forårsaget af olie 

og/eller kølevæske, der pludseligt strømmer ud fra 
olietank, oliefyr, køleskab eller køle- og frysean-
læg. 

 
13.2.2 Forsikringen dækker ikke: 
 

• Skade ved langsom udsivning. 
• Skade på varer i køle- og fryserum. 
• Skade opstået i forbindelse med påfyldning af 

olie og/eller kølevæske. 
• Tab af olie og/eller kølevæske. 

 
 
 
 
 
 

13.313.313.313.3 SkySkySkySky----    og tøbrudog tøbrudog tøbrudog tøbrud    
 
13.3.1 Forsikringen dækker skade forårsaget af vand, der 

under voldsomt sky- eller tøbrud* oversvømmer 
lokalerne. 

 
13.3.2 Forsikringen dækker ikke skade som følge af ned-

bør og smeltevand, der trænger igennem utæthe-
der og åbninger. 

 
13.413.413.413.4 StormStormStormStorm    
 
13.4.1 Forsikringen dækker skade 
 

• forårsaget af storm*; herunder skypumpe 
samt eventuel nedbørsskade, der opstår som 
umiddelbar følge af stormskade på bygninger, 
hvori de forsikrede genstand befinder sig. 

• forårsaget af væltende eller nedstyrtende 
genstande, der udefra beskadiger bygninger-
ne i forbindelse med storm* eller skypumpe. 

• forvoldt ved snetryk på bygningerne. 


