Ændringstillæg til elektronikaftale med HDI
Følgende ændringer samt præciseringer vil være gældende pr. 1.10.2019.
•
•

•

Simpelt tyveri er ikke omfattet
Sanktionsklausul tilføjes policen: Intet forsikringsselskab skal give dækning og er ikke forpligtet til at betale krav
eller give nogen ydelser i det omfang at afgivelse af en sådan dækning, betaling af et sådant krav eller afgivelse
af en sådan ydelse, ville udsætte forsikringsselskabet for enhver sanktion, forbud eller begrænsning i henhold
til anvendelige sanktionslove.
Dækningsændringer – på nuværende police er flere dækninger ikke positivt medtaget, så nedenstående er
både udvidelser og indskrænkninger/præciseringer:
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Generelt mht. erstatningsbegrænsninger: De følgende dækningsbegrænsninger er gældende uanset,
hvad der er nævnt i forsikringsbetingelser og de gælder for enhver forsikringsbegivenhed ud over den i
policen anførte selvrisiko kombineret for tingskade og driftstab (med mindre andet er anført):
Ny-, til- og ombygning – max. sum DKK 200.000
Lovliggørelse – max. sum DKK 500.000
Huslejetab – max. sum DKK 500.000
Oprydning – max. sum DKK 1.000.000
Jorddækning – max. sum DKK 500.000
Låseomstilling – max. sum DKK 100.000
Glas – max. sum DKK 200.000
Maskinskade – max. sum DKK 500.000
Udvendigt udstyr – max. sum DKK 50.000 (dækning skønnes ikke relevant)
Skilte – max. sum DKK 50.000. Forsikring dækker udelukkende brand udenfor bygning.
Svamp og insekt – max. sum DKK 500.000 – Nedenstående dækningsklausul er gældende
Rørskade – DKK 500.000 – Nedenstående dækningsklausul er gældende
Karenstid på 1 døgn er gældende for driftstabsforsikringen
EDB max. sum ændres til DKK 1.000.000
Dækningsperioden er generelt 12 måneder og gælder for driftstabsforsikringen samt evt.
meromkostningsdækning.
Leverandør dækning - Nedenstående dækningsklausul er gældende
Terrorklausul - Nedenstående dækningsklausul er gældende
Uopvarmet bygninger: Forsikringen dækker ikke direkte- eller følgeskader efter frostskader, hvis det
skyldes ikke tilstrækkelig opvarmning.
Virus- og hackerskader præciseres: Forsikringen dækker ikke skade som følge af virus- eller hackerangreb
Tomme bygninger: Forsikringen dækker ikke skade på bygninger samt løsøre heri, når bygningen og/eller
lejemålet har stået tomt og ubenyttet i mere end 6 måneder.

Rørskade
Uanset de almindelige forsikringsbetingelser er nærværende forsikring udvidet til at omfatte udvidet rørskadedækning,
hvorfor følgende betingelser vil være gældende:
Hvilke genstande dækkes
Forsikringen omfatter de skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør, som findes i de af ejendommens bygning(er),
der er opført på støbt eller muret sokkel, og som er omfattet af ejendomsforsikringen.
Ved skjulte rør forstås sådanne, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i permanent lukkede
kanaler, krybekældre og skunkrum.
Forsikringen omfatter endvidere stikledninger til vand-, varme- og afløbsinstallationer mellem hovedledning regnet fra
ejendommens skel og de forsikrede bygninger.
Hvilke skader erstattes
Nødvendige omkostninger til opsporing af utætheder i de af forsikringen omfattede genstande efter forudgående aftale
med HDI Danmark.

Forsikringen dækker reparation af utætheder i de omfattede genstande samt deraf følgende retableringsudgifter.
Forsikringen dækker endvidere bygningsbeskadigelse - herunder skade på haveanlæg - der opstår som følge af udsivning
fra de omfattede genstande, og som konstateres samtidig med utætheden.
Hvilke skader erstattes ikke
Forsikringen dækker ikke:
-Skade indtruffet før forsikringens tegning.
-Skade som følge af frost i ikke tilstrækkelige opvarmede bygninger.
-Skade der kan kræves erstattet på grundlag af forhandler-/leverandørgaranti eller andre køberetslige regler.
-Forøgede byggeudgifter jf. de almindelige forsikringsbetingelser.
Skadeopgørelse
Erstatningen beregnes i overensstemmelse med reglerne i de almindelige forsikringsbetingelser.
Svampe og insekter
Forsikringen er udvidet til at dække den direkte skade på det forsikrede ved angreb af træ- og murødelæggende svampe
og insekter, konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør, undtagen:
-

skade forårsaget af råd og/eller rådborebiller
svampeskader på træverandaer, terrasser, altaner, garager eller lignende samt kældergulve og træværk på
kældervægge
skade, der skyldes tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger.
skade som følge af forkert udført isolering.

Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifterne til udskiftning eller afstivning af træværk,
såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne.
Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse.
Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, men kun såfremt dette
er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne.
Leverandørdækning
Forsikringen er udvidet til at dække det driftstab, som sikrede måtte lide som følge af en dækningsberettiget brand
skade i henhold til de alm. forsikringsbetingelser, som indtræffer på ejendomme, der i Danmark eller udlandet
(indenfor det geografiske dækningsområde) benyttes af sikredes eksterne leverandører, som ikke er en associeret-,
datter- eller moderselskab for sikrede og som er i direkte forretningsforhold med forsikringstageren. Forsikringen
dækker ikke skader som følge af naturskader.
Terrorundtagelse
Forsikringen dækker ingen former for tab eller skade eller udvidelse af tab eller skade, som er en direkte eller indirekte
følge af eller som opstår i forbindelse med terror.
Dog sker der ikke i kraft af den ovennævnte dækningsbegrænsning nogen indskrænkninger i Danmark i forhold til
reglerne om bygningsbrandforsikring, jf. lov om forsikringsvirksomhed.
Terrorisme defineres som følger:
”Ved terrorisme forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold foretaget
af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd, på vegne af, eller i forbindelse med politisk, religiøst,
ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede
frygt i offentligheden eller dele af offentligheden.
For at karakterisere handlingen som terrorisme, forudsættes det, at handlingen er egnet til at påvirke en regering
og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele heraf.”
CE Forsikringsagentur ApS, 18.9.2019

