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Anden pludselig skade – All Risks dækning 
 
30 Anden pludselig skade – All Risks 
 

30.1 Hvilke skader er dækket 
 
30.1.1 Forsikringen dækker pludselig fysisk skade på de for-

sikrede genstande, når disse befinder sig i bygninger. 
 

Ved pludselig fysisk skade forstås en skade, som skyl-
des en udefra kommende og øjeblikkelig virkende år-
sag. Årsag og virkning skal således ske samtidig. 

 
Åbne skure, containere, skurvogne, halvtage, drivhuse, 
gitterkonstruktioner eller konstruktioner, som er be-
klædt med lærred, plastfolie eller lignende, betragtes 
ikke som bygninger. 

 
30.1.2 Forsikringen dækker ikke: 
 

 Skader, der kan henføres til dækning eller undta-
gelser i afsnit 11 Brand eller 13 Vand. 

 Skade på varer i fryse- eller køleanlæg ved ud-
strømning af kølemedie eller temperaturændring. 

 Enhver form for tyveri. 
 Skade, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 
 Skade på genstande under forarbejdning, som 

skyldes betjeningsfejl, bearbejdningsfejl samt 
programmerings- og indtastningsfejl. 

 Skade forvoldt af mus, rotter og andre skadedyr. 
 Skade sket ved virus- og/eller bakterieinfektion. 
 Skade som følge af fejlagtig sammenblanding af 

varer. 
 

30.2 Hvad er omfattet 
 
30.2.1 Forsikringen omfatter, uanset afsnit 3.2.2 og 3.2.3, 

følgende genstande: 
 

 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, 
inventar, installationer, håndværktøj og redska-
ber. 

 Originalmodeller og –tegninger, skabeloner og 
lignende. 

 
Endvidere omfatter forsikringen: 

 
 Udgifter, som i anledning af en dækningsberetti-

get skade er afholdt til genfremstilling af kartote-
ker, forretningsbøger samt igangværende skriftli-
ge arbejder. 

 Bygningsmæssige indretninger, der ikke er eller 
ville være omfattet af en bygningsforsikring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.2.2 Forsikringen omfatter, ud over de i afsnit 3.3.1 nævnte 
genstande ikke: 

 
 WC-kummer, cisterner, håndvaske, badekar, bide-

ter og urinaler. 
 Maskinelt driftsudstyr, herunder maskiner, IT-

udstyr, apparater og instrumenter inkl. disses sty-
rings- og kraftforsyningsanlæg samt andet ma-
skintilbehør f.eks. knive og værktøj. 

 Software/data*. 
 Forme af enhver art. 
 Sikringsanlæg til brand- og tyverisikring af virk-

somheden. 
 Vindmølleanlæg og installationer, der hører til an-

lægget. 
 Gasmotorer, gasturbiner, kedler og andre energi-

forsyningsanlæg. 
 Bærbart måle-, tele- og IT-udstyr, herunder tilbe-

hør. 
 Entreprenørmaskiner og –materiel samt løfte- og 

transportudstyr af enhver art, herunder kraner, 
trucks og stablere. 

 

30.3 Erstatningsberegning 
 
30.3.1 Skaden erstattes i overensstemmelse med Fællesbe-

tingelser for All Risks, Brand, Tyveri og Vand, afsnit 3-
3.5. 

 
Forsikringssummen for denne dækning er den samme 
som den forsikringssum, der gælder for dækning 11 
Brand på det forsikringssted, hvor skaden er sket. 

 
Erstatningen pr. enkeltgenstand kan højst være 
1.864.845 kr., indeksreguleret (2008). 

 
30.3.2 Forsikringen dækker driftstab/meromkostninger efter 

en dækningsberettiget skade, såfremt policen omfat-
ter dækning for driftstab/meromkostninger. Erstatning 
beregnes efter reglerne i afsnittet om drifts-
tab/meromkostninger. 


