
FEST 
01-01-2011

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.  

Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når du har tegnet en 
forsikring hos os. Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til 
at kontakte os.



Forsikringsbetingelser for Fest NEM Forsikring 
01-01-2011 Cvr. 24 25 63 83 

Aflysning for Festforsikring 
For denne forsikring gælder forsikringspolicen, nedennævnte 
forsikringsbetingelser og Forsikringsaftaleloven.  

1. Sikrede 

1.1 Sikret af Festforsikringen er den eller de personer, som 
er nævnt i policen og som er den eller de personer, der 
vil få et økonomisk tab såfremt det forsikrede arrange-
ment må aflyses.  

2. Forsikringssum 

2.1 Forsikringen dækker maksimalt med den sum og de 
dækningsbeløb, der fremgår af policen.   

3. Hvor og hvornår gælder forsikringen  

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

Såfremt der i forbindelse med bryllup afholdes både re-
ception og bryllupsfest, dækker forsikringen begge ar-
rangementer, hvis det er nævnt i policen. 

4. Hvad dækker forsikringen 

4.1 Aflysning og ekstraudgifter
Forsikringen dækker, op til den i policen nævnte forsik-
ringssum, udgifter som påføres sikrede ved en nødven-
dig aflysning og ekstraudgifter som påføres sikrede for 
at undgå aflysning af den forsikrede fest når det sker 
som følge af:  

4.1.1 Død eller alvorlig, akut sygdom/tilskadekomst som kræ-
ver hospitalsophold, lægeordineret sengeleje eller lig-
nende hos: 

 sikrede eller dennes ægtefælle/samlever (samlever de-
fineres som: en person som sikrede, har levet sammen 
med i ægteskabslignende forhold de seneste 2 år eller 
mere), 

 børn eller børnebørn, søskende, forældre eller sviger-
forældre  

4.1.2 Brand, indbrud eller eksplosion i sikredes private bolig 
eller virksomhed, der gør det absolut nødvendigt for -
sikrede at aflyse arrangementet. Det er et krav, at der 
foreligger politirapport. 

4.1.3 At festen eller arrangementet ikke kan afholdes i loka-
lerne på grund af en skade, som umuliggør gennemfø-
relsen.  

4.1.4 Ekstreme vejrforhold hindrer sikrede, eller 50 % af gæ-
sterne, i at komme frem til festadressen.  

4.1.5 Udeblivelse af den der skal foretage/forrette vielsen. 

4.2 Mistede deposita 
4.2.1 Forsikringen dækker, op til den i policen nævnte forsik-

ringssum, tab af dokumenterbare deposita, som er be-

talt til leverandører af bestilte varer eller serviceydel-
ser/tjenester til festen eller arrangementet, såfremt le-
verancen eller ydelsen udebliver. 

4.2.2 Forsikringen dækker ikke mistede deposita som følge af 
leverandørers konkurs, betalingsstandsning eller lig-
nende. 

4.3 Festtøj 
4.3.1 Såfremt festtøj og tilbehør til festtøj, beskadiges eller 

mistes, mens det er i forsikringstagers eller en nær 
slægtnings varetægt, dækkes ekstraudgifter til reparati-
on, genanskaffelse eller leje af andet festtøj/tilbehør ef-
ter aftale med selskabet.   

4.3.2 Dækningen er i kraft fra tegning, dog maksimalt 3 må-
neder før fest eller arrangement og indtil festen eller 
arrangementets starter. Hvis tøjet eller tilbehøret er le-
jet, er dækningen dog først i kraft fra 48 timer før ar-
rangementet.  

4.4 Gaver  
4.4.1 Tab af - eller skade på gaver, som følge af enhver skade 

som ikke er undtaget. Se pkt. 5, Hvornår dækker forsik-
ringen ikke.    

4.4.2 Gaverne skal være modtaget i forbindelse med den 
dækkede begivenhed. Gaverne skal være i forsikredes 
besiddelse, når skaden eller tabet opstår. Dækningen er 
i kraft fra forsikringen er betalt og indtil 24 timer efter 
festen eller arrangementet.  

4.4.3 Forsikringen dækker kun. når gaverne befinder sig i for-
sikredes hjem, på fest- eller arrangementsadressen eller 
under transport mellem de nævnte steder.  

4.5 Fotograf og video 
4.5.1 Enhver ikke-refunderbar udgift til fotografering eller 

omfotografering af de officielle bryllupsbilleder, hvis 
den professionelle fotograf udebliver eller billederne, 
digitale filer, lagringsmedier eller harddiske bliver be-
skadiget eller går tabt, før kopier tages. 

4.6 Kager, blomster og tryksager m.m. 
4.6.1 Tab af - eller skade på kage og/eller blomster, der sker i 

løbet af 24 timer før festen eller arrangementet starter. 
Det er en betingelse, at kagen eller blomsterne befinder 
sig på sikredes bopæl, sikredes forældres bopæl, på fest 
eller arrangementsadressen eller er under transport 
mellem disse steder, når skaden sker.  

4.6.2 Tab af eller skade på trykte kort, invitationer og lignen-
de tryksager beregnet til festen. Det er en betingelse, at 
det beskadigede befinder sig på sikredes, sikredes for-
ældres adresse, på fest eller arrangementsadressen el-
ler er under transport mellem disse steder, når skaden 
sker.  

4.7 Transport 
Ekstraudgifter til alternativ transport, hvis det private 
udlejningsfirma eller den private person, som skulle fo-
restå transport i forbindelse med festen eller arrange-
mentet udebliver mere end 1 time efter det aftalte 
tidspunkt.    
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5. Hvornår dækker forsikringen ikke  

5.1 Aflysning eller ekstraudgifter, som er forårsaget af 
omstændigheder, der ved tegning af policen, var kendt 
af sikrede, eller de som festen holdes for og af (ex. 
brud, brudgom, fødselar eller jubilar).  Dette gælder og-
så, hvis disse omstændigheder med rimelighed kunne 
forudses at ville medføre aflysning eller indskrænkning 
af festen eller arrangementet.  

5.1.1 Aflysning eller ekstraudgifter, forårsaget af en sygdom, 
som på tidspunktet for bestilling af arrangementet eller 
festen, var kendt af de sikrede og som med rimelighed 
kunne forventes at ville give et behandlingsbehov inden 
arrangementet eller festen. 

5.1.2 Aflysning af delarrangementer er ikke dækket af forsik-
ringen.  

5.1.3 Aflysning eller ekstraudgifter, som er forårsaget af om-
stændigheder der skyldes ændrede planer, fortrydelse 
m.v. 

5.1.4 Aflysning eller ekstraudgifter som er forårsaget af tab af 
- eller skade på sikredes festtøj, medmindre alle rimeli-
ge bestræbelser er gjort for at forsøge at købe eller leje 
et alternativt antræk. Se dog pkt. 4.3  

5.2 Gaver hvis disse er mistet eller beskadiget ved brand 
eller tyveri. Der henvises til Familiens Basis Forsikring.  

5.3 Festtøj 
5.3.1 Enhver skade eller tab som følge af vask, rensning eller 

reparation.  

5.3.2 Skader, der opstår efter at festen/arrangementet er be-
gyndt. 

5.3.3 Kun skader på festtøj eller tilbehør til festtøj, der er 
købt til brug for den forsikrede fest eller arrangement 
er dækket af forsikringen. 

5.4 Fotograf og video 
5.4.1 Omfotografering gælder kun de officielle bryllups- eller 

festbilleder taget af professionel fotograf. 

5.4.2 Skade eller tab jfr. pkt. 4.5, der opstår mere end 28 da-
ge efter festen/arrangementet. 

5.5 Kager, blomster og tryksager 
5.5.1 Skader på kage/blomster der sker mere end 24 timer 

før festens start. 

5.5.2 Skade på trykte kort, invitationer og lignende tryksager, 
der sker mere end 28 dage før festen/arrangementet. 

5.5.3 Skade under transport der skyldes mangelfuld emballa-
ge eller indpakning. 

5.6  Transport 
5.6.1 Såfremt udeblivelsen er mindre end 1 time udover det 

aftalte tidspunkt, dækker forsikringen ikke.  

5.6.2 Enhver transport i forbindelse med fe-
ster/arrangementer afholdt i udlandet er ikke dækket af 
forsikringen. 

5.7 Generelt 
5.7.1 Tab knyttet til aftaler, der ikke er indgået skriftligt, er 

ikke dækket af forsikringen. 

5.7.2 Enhver udgift, (herunder tab af eller skade på bagage, 
udgifter som følge af forsinkelse m.m.), der knytter sig 
til rejse og til transport i forbindelse med rejse, er ikke 
dækket af forsikringen, såfremt festen eller arrange-
mentet holdes i udlandet. 

5.7.3 Enhver skade på telte, pavilloner, baldakiner, markiser 
o. lign. er ikke dækket af forsikringen, medmindre der 
er tegnet særskilt dækning.  

5.7.4 Et tab kan kun dækkes én gang, selvom der er dækning 
under flere af dækningerne.   

5.7.5 Skade eller tab der skyldes møl, utøj eller atmosfæriske 
eller klimatiske forhold. 

5.8 Forsæt, grov uagtsomhed, beruselse m.m. 
5.8.1 Der er aldrig dækning såfremt årsager, som ellers ville 

være dækkede af forsikringen, er fremkaldt af den for-
sikrede eller en sikret ved:  

 Forsætlige handlinger. 

 Grov uagtsomhed. 

 Selvforskyldt beruselse. 

 Påvirkning af narkotika eller andre rusmid-
ler/giftstoffer. 

 Deltagelse i slagsmål eller ulovligheder. 

 Selvmordsforsøg. 

5.9 Krig, jordskælv og atomskade 
5.9.1 Forsikringen dækker ikke tab eller udgifter, der direkte 

eller indirekte skyldes:  

 Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uro-
ligheder udenfor Danmark. 

 Jordskælv i Danmark. 
Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. For-
sikringen dækker dog skader i forbindelse med kernere-
aktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk el-
ler videnskabeligt formål, når anvendelsen har været 
forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med re-
aktor- eller acceleratordrift. 
Forsikringen dækker dog tab, som følge af pludselig op-
stået krig eller krigslignende tilstande, herunder bor-
gerkrig, der indtræffer i et land udenfor Danmark, hvori 
den forsikrede opholder sig, dog højst i indtil 1 måned 
fra konfliktens udbrud.  

Det er en forudsætning at konflikten ikke var til stede 
ved indrejsen i landet, at der er tale om en konflikt 
uden stormagtsdeltagelse, og at forsikrede ikke selv 
deltager i handlingerne. 

5.10 Terror
5.10.1 Forsikringen dækker ikke tab eller udgifter, der direkte 

eller indirekte skyldes terrorhandlinger ved brug af nu-
kleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben 
(NBCR-terror).  
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6. Særlige forhold 

6.1 Forsikringen dækker ikke skade eller udgift, der er dæk-
ket af anden forsikring. 

6.2 Forsikringen dækker ikke, aflysning eller skade, der er 
opstået som følge af at sikrede har undladt at begrænse 
skaden og udgifterne.  

6.3 Præmiebeløb, forsikringssummer, erstatningsbeløb 
m.m. som udspringer af forsikringsaftalen, regnes i dan-
ske kroner hvis ikke andet fremgår af policen.  

6.4 Selskabet forbeholder sig ret til at indtræde i sikredes 
krav mod leverandører og andre med hvem der er ind-
gået kontrakt om den forsikrede fest/arrangement.  

7. Overdragelse af erstatningskrav 

7.1 Rettigheder i henhold til denne forsikring kan ikke pant-
sættes eller overdrages uden selskabets skriftlige sam-
tykke.  

7.2 Rettigheder i henhold til denne forsikring har kun for-
sikrede og de sikrede.  

8. Hvis skaden sker 

8.1 Enhver årsag der leder- eller kan lede til en skade, skal 
anmeldes hurtigst muligt til: 

NEM Forsikring 
Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg 
tlf.  87 94 18 18  

Såfremt skaden ikke anmeldes straks efter det bliver 
klart, at der er opstået en skade, eller at der er mulig-
hed for at der opstår en skade, dækker forsikringen ikke 
udgifter, som kunne være undgået, såfremt skaden var 
anmeldt straks.    

Der skal indsendes dokumentation for krav på erstat-
ning i henhold til aftale med arrangøren af arrangemen-
tet/festen og leverandører til festen / arrangementet. 

Hvis aflysningen skyldes sygdom, skal der desuden ind-
sendes lægeerklæring.  

8.2 Er der tegnet forsikring for samme risiko i et andet sel-
skab, og har dette selskab taget forbehold om, at dæk-
ningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tilli-
ge er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold 
for nærværende forsikring. 
Denne bestemmelse vedrører kun erstatningsopgørel-
sen mellem selskaberne, som således betaler erstatnin-
gen i fællesskab. 

9. Hvordan betales forsikringen 

9.1 Præmiebetaling 
Præmien opkræves som et engangsbeløb for hele for-
sikringsperioden og forfalder til betaling ved forsikrin-
gens ikrafttræden.  

Selskabet sender inden betalingsdagen en opkrævning 
eller dokumentation for den opkrævede præmie (af-
hængig af den valgte betalingsform).  
Sammen med præmien opkræves afgifter til staten 
samt gebyrer og andre omkostninger.  

9.2 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige 
indbetalingsdato. 

9.3 Betales præmien ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver 
rykkerskrivelse, selskabet må udsende. Gebyret indeks-
reguleres. Herudover er selskabet berettiget til at op-
kræve renter af det forfaldne beløb i henhold til rente-
loven.  

9.4 Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen. 

10. Ankenævn 

Er du ikke enig i selskabets afgørelse, så kontakt 
den afdeling, der har behandlet forsikringssagen.  
Hvis du efter henvendelsen til afdelingen stadig 
ikke er tilfreds, kan du kontakte selskabets klage-
ansvarlige. Denne fremgår af selskabets hjemme-
side: www.nemforsikring.dk.  

Fører henvendelsen til den klageansvarlige ikke til 
et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:  

Ankenævnet for Forsikring 
Østergade 18, 2. sal 
1100 København K 
Tlf. 33 15 89 00 (mellem kl. 10:00 og 13:00) 

Du kan klage til Ankenævnet på Ankenævnets 
hjemmeside, www.ankeforsikring.dk.

Det koster et mindre gebyr at indgive klage til An-
kenævnet.  

11. Værneting 

11.1 Sagsanlæg mod selskabet skal anlægges ved Retten i 
Horsens eller Vestre Landsret i Viborg. 
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Teltdækning for Festforsikring 

Denne dækning er et tillæg til Festforsikringen og derfor gælder 
betingelserne for Festforsikring også for denne dækning.  

1. Teltdækning  

1.1 Sikret af teltdækningen er den eller de personer som er 
nævnt i policen og som er den eller de personer, der vil 
få et økonomisk tab såfremt det forsikrede arrange-
ment må aflyses.  

2. Forsikringssum 

2.1 Forsikringen dækker maksimalt med den sum, som 
fremgår af policen.   

3. Hvor og hvornår gælder forsikringen  

3.1 Forsikringen dækker på den dato, det sted og den 
adresse, der er opgivet på policen.  

4. Hvad dækker forsikringen 

4.1 Erstatning for enhver skade på - eller tab af telte, pavil-
loner baldakiner, markiser o. lign. der ikke er særligt 
undtaget og som sker i den periode hvor telt eller lign. 
er lejet (max 4 dage). 

4.2 Erstatning for borde og stole og andet tilbehør efter 
samme regler som telt.   

4.3 Udgifter opstået som følge af aflysning på grund af ska-
de på eller tab af teltet. 

4.4 Ekstraudgifter for at undgå aflysning som følge af en 
forsikret årsag. 

5. Hvad dækker forsikringen ikke 

5.1 Skade i forbindelse med opstilling eller nedtagning af de 
lejede materiel. 

5.2 Audiovisuelt underholdnings udstyr af enhver art. 

5.3 Skade på teltgulv forårsaget af fodtøj. 

5.4 Tab eller skade som følge af elektroniske, elektriske el-
ler mekaniske sammenbrud, fejl eller mangler.  

5.5 Telte lejet i forbindelse med fester / arrangementer af-
holdt i udlandet er ikke dækket af forsikringen.  


