
FAMILIEFORSIKRING
Forsikringsbetingelser nr. FAM-01



Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. 

Forsikringsaftalen for din Familieforsikring består af din police og de for denne gældende 

forsikringsbetingelser.  

I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop din 

forsikring.  

Forsikringsbetingelserne beskriver hvem, hvor og hvad forsikringen dækker, hvordan du er dækket i 

forskellige situationer, og hvorledes erstatningen beregnes. 

Familieforsikringen består af følgende dækninger:  

• Indboforsikring  

• Psykologisk krisehjælp  

• Id-sikring  

• Retshjælp  

• Redning, oprydning og flytning  

• Ansvarsforsikring 

Derudover kan du udvide forsikringen med følgende tilvalgsdækninger:  

• Glas og sanitet  

• Pludselig skade  

• Elektronik  

• Udvidet cykelforsikring  

• Årsrejseforsikring 

I forsikringsbetingelserne er nogle ord markeret med *. Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen. 

Ordforklaringen finder du til sidst i forsikringsbetingelserne.  

Familieforsikringen dækker mange risici inden for mange private livsområder, og derfor kan 

forsikringsbetingelserne hverken være helt kortfattede eller helt enkle at læse. Hvis du er i tvivl om, hvordan 

forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at ringe til vores hovedkontor eller din 

kundebetjener. 
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For forsikringen gælder udover disse betingelser det i policen anførte.  
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AFSNIT 1 – FAMILIEFORSIKRINGENS OMFANG 

FORSIKRINGEN DÆKKER 

1. HVEM OMFATTER FORSIKRINGEN 

1.1  Forsikringen omfatter dig som forsikringstager og derudover følgende personer, når de er tilmeldt 

samme folkeregisteradresse som dig: 

• Din ægtefælle/samlever.  

• Dine og din ægtefælles/samlevers børn og plejebørn (når der er plejetilladelse).  

• Fastboende medhjælp i husholdningen, herunder au pair.  

• Op til yderligere to personer. 

Logerende og lejere er ikke omfattet af forsikringen. 

1.2  Følgende personer er omfattet af forsikringen, selv om de ikke er tilmeldt samme 

folkeregisteradresse som dig, medmindre de er omfattet af deres egen eller en anden forsikring: 

• Dine og din ægtefælles/samlevers delebørn under 18 år, når de opholder sig hos dig. 

• Dine og din ægtefælles/samlevers børn under 18 år, som er flyttet hjemmefra, som ikke er gift 

eller lever i fast parforhold, og som ikke har fastboende børn hos sig. 

• Din ægtefælle/samlever i plejehjemsbolig eller beskyttet bolig er dækket med en indbosum på 

op til 100.000 kr. (indeksreguleres ikke). Særlige værdigenstande og penge mm.  

er dækket med op til 10.000 kr. (indeksreguleres ikke) pr. forsikringsbegivenhed* ved simpelt 

tyveri. 

1.3 Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen er omfattet af ansvarsforsikringen i forbindelse med 

handlinger, der er foretaget som led i din husførelse, herunder pasning af børn, hus og have. 

1.4  Hvis dækningen ophører for én af de omfattede personer på grund af en ændring i et af de nævnte 

forhold, er personen dækket, indtil denne er omfattet af en anden forsikring, dog højst i 3 måneder 

fra ændringen er sket. 

  

For au pair gælder, at dækningen ophører straks efter flytning fra din helårsadresse. 

Hvis der under de forskellige dækninger i betingelserne står ”du” eller ”dig”, betyder det dig som 

forsikringstager og de personer, der i øvrigt er omfattet af forsikringen. 

2. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 

2.1  Indboforsikringen dækker i Danmark (bortset fra Færøerne og Grønland): 

• På forsikringsstedet (helårsboligen) nævnt i policen. Ved flytning dækkes i indtil 3 måneder fra 

den faktiske overtagelsesdag i både tidligere og nuværende helårsbolig. 

• I kundeboks i et pengeinstitut. 

• I plejehjemsbolig, jf. pkt. 1.2. 

• Under opmagasinering* i godkendt container* ved helårsboligen eller hos professionelt,  

CVR-registreret lagerhotel i et individuelt rum, som er aflåst med privat nøgle/pinkode. Penge 

mm. og særlige værdigenstande er ikke dækket under opmagasinering.  

• Under øvrig opmagasinering*, som vi har godkendt. Penge mm. og særlige værdigenstande er 

ikke dækket under opmagasinering. 

2.2  Forsikringen dækker herudover: 

• Forsikrede ting, du har medbragt fra forsikringsstedet til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller 

privat søfartøj, så længe du opholder dig eller overnatter der. 

• Forsikrede ting, du midlertidigt har medbragt uden for forsikringsstedet, og som fortsat befinder 

sig i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland). Vi dækker de første 12 måneder uden for 
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forsikringsstedet. Som midlertidigt befindende sig uden for forsikringsstedet anses:  

 Ting, du midlertidigt har medbragt i fritidshus/sommerhus. Penge mm. og særlige 

værdigenstande er ikke dækket, når stedet er ubeboet*.  

 Ting, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet.  

 Ting, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet.  

 Ting, der med salg for øje befinder sig udenfor forsikringsstedet. Dog kun de første 2 

måneder. 

• Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og windsurfere med tilbehør 

(påhængsmotor dog maks. 5 hk), der befinder sig i Danmark.  

• Ting, der er forsvarligt opbevaret* i øvelokale eller sportsklub i Danmark, hvis der er tale om 

ting, der naturligt hører til og anvendes det pågældende sted, fx musikinstrumenter og 

sportsudstyr. Tingene er dækket med maks. 26.883 kr. (2020), medmindre andet fremgår af 

policen. 

• Forsikrede ting i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen, når du medbringer dem på rejse til/fra og i 

udlandet.) 

2.3 Udover det i pkt. 2.1 og 2.2 anførte gælder der begrænsninger for bl.a. ting uden for 

forsikringsstedet og ting opbevaret i lofts- og kælderrum, udhuse og garager. Se dækningsskemaet 

pkt. 3. 

2.4 Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og 

Grønland, dækkes i op til 3 måneder fra afrejsedato. 

DÆKNINGSOMFANG 

Det fremgår af din police, hvilke dækninger du har tegnet, og som dermed er omfattet af forsikringen. 

3. INDBOFORSIKRING - DÆKNINGSSKEMA 

Indboforsikringen dækker skader på private ting, som tilhører dig, eller som du juridisk bærer risikoen for ved 

lån eller leje.  

I dækningsskemaet er angivet:  

• Hvilke ting der er omfattet af forsikringen.  

• Hvilke skader forsikringen dækker.  

• De undtagelser, begrænsninger og særlige forhold, der gælder for de respektive dækninger.  

Se dækningsskema nedenfor. 

Dækket 

 

 

Ikke dækket 
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DÆKNINGSSKEMA 
1.  Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: 

I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen (nr. 3-12),og 

hvad der ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). 

I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen dækker. 

Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de 

enkelte typer af skader. 

A. Brand B. El-skade 

• Brand*. 

• Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i 
dine ting eller i den bygning, hvori dine 

ting befinder sig. 

• Eksplosion. 

• Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt 

indrettet anlæg til rumopvarmning. 

• Nedstyrtning af eller fra luftfartøj. 

Skade på elektriske apparater som følge af 
kortslutning, induktion, overspænding eller 

lignende. 

2.  Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: 

• Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil.  

• Campingvogne, teltvogne og trailere.  

• Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil.  

• Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 9.  

• Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr. 10.  

• Hårde hvidevarer. Se dog nr. 12. 

• Skade, der alene består i svidning, 
smeltning eller småhuller fx gløder fra 

tobaksrygning eller pejs. 

• Skade på ting, der forsætligt udsættes for 

ild eller varme. 

 

• Skade, som er dækket af garanti eller 
serviceordning, eller som er omfattet af 

købelovens reklamationsbestemmelser. 

• Skade, der skyldes fejlkonstruktion, 
fejlmontering, fejltilslutning, overbe-
lastning, forkert brug, forkert udført 

reparation eller skade, der sker under 

reparation. 

• Skade på apparater, der kun er til 

udendørs brug. 

• Skade, der skyldes, at apparatet er 

blevet udsat for vand, væske eller fugt. 

3.  Almindeligt indbo 

Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, 

hvis det ikke er særskilt nævnt i nr. 4-12. 

Brand, svidning, smeltning eller forkulning af 
vasketøj i vaskemaskiner eller tørretumblere 

er dækket, når skaden skyldes mekanisk eller 
teknisk svigt. Vask eller tørring ved for høje 

temperaturer dækkes ikke. 

 

4.  Særligt værdifuldt indbo 

• Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art samt 

tilbehør hertil.  

• Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil.  

• Ure, kikkerter og musikinstrumenter.  

• Pelse, pelsværk, skind og skindtøj.  

• Antikviteter.  

• Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og ammunition.  

• Designmøbler og –lamper* er dækket med maks. den sum pr. forsikrings- 

begivenhed*, der fremgår af policen. 

  

5.  Særlige værdigenstande 

• Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene.  

• Smykker.  

• Mønt- og frimærkesamlinger.  

• Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som en væsentlig 
bestanddel, behandles under dette nr., uanset om tingen samtidig kan henføres 

til nr. 4, fx antikviteter og ure.  

Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, 

der fremgår af policen.  

Dækker ikke: 

• I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• I udhuse og garager. 

• Under opmagasinering*. 

 

6.  Penge mm. 

Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, klippekort, 
rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort er dækket med maks. 26.883 kr. (2020) 

pr. forsikringsbegivenhed*. 

Dækker ikke: 

• I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• I udhuse og garager 

• Under opmagasinering*. 

 

7.  Cykler mm. 

Cykler, herunder el-cykler (der kan køre op til 25 km/t), og cykeldele er dækket 

med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid 

dækning indtil 16.130 kr. (2020) pr. cykel pr. forsikrings- begivenhed*.  

Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke betragtet som cykler, 

men som almindeligt indbo. 

  

8.  Motordrevne ting* 

• Haveredskaber med maks. 25 hk.  

• Segways*, selvbalancerede køretøjer*, motoriserede løbehjul og skateboards* med 

en maks. hastighed på 20 km./t.  

• Legetøj og el-kørestole med maks. 5 hk og en maks. hastighed på 15 km./t.  

• Modelfly og droner til hobbymæssig brug (legetøj), hvis disse vejer under 7 kg. 

  

9.  Småbåde mm. 

Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og wind- og 

kitesurfere og tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket 

med maks. 26.883 kr. (2020) pr. forsikringsbegivenhed*. 

  

10. Værktøj, rekvisitter og instrumenter 

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager bruger i dit 

erhverv, er dækket med maks. 5 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

  

11. Husdyr 

Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er dækket med maks. 2 % 

af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 

  

12. Bygningsdele 

Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ejer eller 

har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en 
bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen 

pr. forsikringsbegivenhed*. 
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DÆKNINGSSKEMA 
1.  Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: 

I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af 
forsikringen (nr. 3-12),og hvad der ikke er omfattet af forsikringen 

(nr. 2). 

I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen 

dækker. 

Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, 

der gælder for de enkelte typer af skader. 

C. Færdselsuheld og havari D. Udstrømning af væsker (vandskade) 

• Skade på forsikrede ting som følge af 
færdselsuheld, hvor et trafikmiddel* er 

indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). 

• Havaritilfælde med et søfartøj med overdækkede 
køjepladser, hvis du er med som passager. 
Fartøjet må ikke tilhøre dig. Forsikringen dækker 
med maks. 26.883 kr. (2020) pr. 

forsikringsbegivenhed* og kun almindeligt indbo 

og særligt værdifuldt indbo nævnt i nr. 3 og 4. 

• Skade som følge af, at vand, olie, kølevæske, damp 
eller lignende pludseligt strømmer ud fra installa-
tioner, akvarier eller andre beholdere med et 

rumindhold på 20 liter eller derover (ikke udsivning 
eller dryp). Tagrender og nedløbsrør betragtes ikke 

som installationer eller beholdere. 

• Skade som følge af udsivning fra skjulte vand-, 
varme- eller afløbsrør i bygningen, som befinder 
sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i 

kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende 

bygningsmæssigt lukkede rum. 

2.  Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: 

• Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil.  

• Campingvogne, teltvogne og trailere.  

• Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil.  

• Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 

9.  

• Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr. 10.  

• Hårde hvidevarer. Se dog nr. 12. 

• Skade på flyttegods eller andet gods, der er 

overgivet til transport mod betaling. 

• Skade på selve trafikmidlet. 

• Skade på dyr. 

 

• Skade som følge af frostsprængning i bygning eller 
lokale, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende 

varmeforsyning*. 

• Skade opstået under påfyldning og aftapning af 

olietanke eller andre beholdere. 

• Tabet af selve den udflydende væske. 

• Skade som følge af opstigning af grund- eller 
kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, du 
ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- 

eller tøbrud*. 

• Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 

3.  Almindeligt indbo 

Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat 
boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr. 4-

12. 

   

4.  Særligt værdifuldt indbo 

• Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af 

enhver art samt tilbehør hertil.  

• Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil.  

• Ure, kikkerter og musikinstrumenter.  

• Pelse, pelsværk, skind og skindtøj.  

• Antikviteter.  

• Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og 

ammunition.  

• Designmøbler og –lamper* er dækket med maks. den sum 

pr. forsikringsbegivenhed*, der fremgår af policen. 

  

5.  Særlige værdigenstande 

• Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene.  

• Smykker.  

• Mønt- og frimærkesamlinger.  

• Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår 
som en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., 
uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx 

antikviteter og ure.  

Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. 

forsikringsbegivenhed*, der fremgår af policen.  

Dækker ikke ved havaritilfælde. Dækker ikke under opmagasinering*. 

6.  Penge mm. 

Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, 

billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort 
er dækket med maks. 26.883 kr. (2020) pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

Dækker ikke ved havaritilfælde. Dækker ikke under opmagasinering*. 

7.  Cykler mm. 

Cykler, herunder el-cykler (der kan køre op til 25 km/t), og 
cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil 

16.130 kr. (2020) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*.  

Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke 

betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 

Færdselsuheld er dækket, hvis Udvidet 

Cykelforsikring er tegnet. 

 

8.  Motordrevne ting* 

• Haveredskaber med maks. 25 hk  

• Segways*, selvbalancerede køretøjer*, motoriserede 

løbehjul og skateboards* med en maks. hastighed på  

20 km./t.  

• Legetøj og el-kørestole med maks. 5 hk og en maks. 

hastighed på 15 km./t.  

• Modelfly og droner til hobbymæssig brug (legetøj), hvis 

disse vejer under 7 kg. 

  

9.  Småbåde mm. 

Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker 
og wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør 
(påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks. 

26.883 kr. (2020) pr. forsikringsbegivenhed*. 

  

10. Værktøj, rekvisitter og instrumenter 

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som 

lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks. 5 % 

af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 

Dækker ikke ved havaritilfælde.  

11. Husdyr 

Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er 
dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

  

12. Bygningsdele 

Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller 
ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten 

for, hvis der for ejendommen ikke findes en 
bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af 

forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 

 Dækker kun skade i beboelsesbygning på 

forsikringsstedet. 
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DÆKNINGSSKEMA 
1.  Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: 

I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af 
forsikringen (nr. 3-12),og hvad der ikke er omfattet af forsikringen 

(nr. 2). 

I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen 

dækker. 

Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, 

der gælder for de enkelte typer af skader. 

E. Storm F. Nedbørsskade 

Skade på forsikrede ting som følge af storm*, hvis 

skaden er en følge af en samtidig stormskade på 

bygningen. 

• Skade på forsikrede ting som følge af 
oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som 

følge af voldsomt sky- eller tøbrud*. 

• Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en 
umiddelbar følge af en stormskade eller en 
anden pludselig skade* på bygningen eller 
afdækningsmaterialet på denne, hvis 

afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt 

og fastgjort. 

2.  Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: 

• Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil.  

• Campingvogne, teltvogne og trailere.  

• Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil.  

• Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 

9.  

• Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr. 10.  

• Hårde hvidevarer. Se dog nr. 12. 

Skade på ting uden for bygning. 

 

• Skade på ting uden for bygning. 

• Skade som følge af vand, der trænger ind i 

bygningen gennem åbne vinduer eller døre. 

• Skade, der skyldes manglende vedligeholdelse, 
herunder at du har forsømt at rense tagrender 

eller afløb. 

• Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, 

medmindre der er tale om lejeboliger. 

• Skader, hvor du som lejer har pligt til at udbedre 

en bygningsskade. 

3.  Almindeligt indbo 

Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat 

boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr.  

4-12. 

   

4.  Særligt værdifuldt indbo 

• Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af 

enhver art samt tilbehør hertil.  

• Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil.  

• Ure, kikkerter og musikinstrumenter.  

• Pelse, pelsværk, skind og skindtøj.  

• Antikviteter.  

• Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og 

ammunition.  

• Designmøbler og –lamper* er dækket med maks. den sum 

pr. forsikringsbegivenhed*, der fremgår af policen. 

  

5.  Særlige værdigenstande 

• Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene.  

• Smykker.  

• Mønt- og frimærkesamlinger.  

• Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår 
som en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., 

uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx 

antikviteter og ure.  

Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. 

forsikringsbegivenhed*, der fremgår af policen.  

Dækker ikke under opmagasinering*. Dækker ikke: 

• I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• Under opmagasinering*. 

6.  Penge mm. 

Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, 

billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort 
er dækket med maks. 26.883 kr. (2020) pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

Dækker ikke under opmagasinering*. Dækker ikke: 

• I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• Under opmagasinering*. 

7.  Cykler mm. 

Cykler, herunder el-cykler (der kan køre op til 25 km/t), og 

cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. 
forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil 

16.130 kr. (2020) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*.  

Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke 

betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 

  

8.  Motordrevne ting* 

• Haveredskaber med maks. 25 hk  

• Segways*, selvbalancerede køretøjer*, motoriserede 

løbehjul og skateboards* med en maks. hastighed på  

20 km./t.  

• Legetøj og el-kørestole med maks. 5 hk og en maks. 

hastighed på 15 km./t.  

• Modelfly og droner til hobbymæssig brug (legetøj), hvis 

disse vejer under 7 kg. 

  

9.  Småbåde mm. 

Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker 
og wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør 

(påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks. 

26.883 kr. (2020) pr. forsikringsbegivenhed*. 

  

10. Værktøj, rekvisitter og instrumenter 

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som 
lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks. 5 % 

af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 

  

11. Husdyr 

Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er 
dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

  

12. Bygningsdele 

Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller 

ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten 
for, hvis der for ejendommen ikke findes en 
bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af 

forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 

Dækker kun bygningsdele, der er fastmonterede eller 

opført på støbt eller muret fundament. 

Dækker kun skade i beboelsesbygning på 

forsikringsstedet. 
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DÆKNINGSSKEMA 
1.  Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: 

I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af 
forsikringen (nr. 3-12),og hvad der ikke er omfattet af forsikringen 

(nr. 2). 

I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen 

dækker. 

Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, 

der gælder for de enkelte typer af skader. 

G. Køle- og dybfrostskade H. Indbrudstyveri 

• Skader på varer i køle- og dybfrostanlæg i 
helårsboligen, der skyldes tilfældig 

strømafbrydelse eller svigt af anlægget. 

• Skade på køle- og dybfrostanlæg og ting, der er 
forvoldt af optøede varer, er også dækket i 
forbindelse med en skade omfattet af 

ovennævnte pkt. 

Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller 

lokale eller godkendt container* ved helårsboligen. 

2.  Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: 

• Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil.  

• Campingvogne, teltvogne og trailere.  

• Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil.  

• Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 

9.  

• Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr. 10.  

• Hårde hvidevarer. Se dog nr. 12. 

• Skade, som dækkes af garanti eller 

serviceordning. 

• Skade, der skyldes, at du eller personer, som du 

har til at se efter boligen, har afbrudt strømmen. 

• Skade, hvor strømafbrydelsen eller 
apparatsvigtet skyldes mangelfuld 
vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse 

eller fejlkonstruktion. 

 

• Tyveri fra bolig, der er og har været ubeboet* i 

mere end 6 måneder. 

• Tyveri fra bygning eller lokale, hvor der ikke har 
været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig 
adgang gennem vinduer, der ikke har været 

lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har 

været lukkede og låste. 

• Tyveri fra hotelværelse, feriebolig, kahyt, togkupé 
eller bankboks i pengeinstitut, når voldeligt opbrud 

ikke kan konstateres. 

• Tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, privat sø- 

eller luftfartøj, campingvogn og telt. 

3.  Almindeligt indbo 

Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat 

boligs normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i  

nr. 4-12. 

Varer i køle- og dybfrostanlæg er dækket med 

maks. 2 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

Maks. 5 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed* i: 

• Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• Udhuse og garager. 

4.  Særligt værdifuldt indbo 

• Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af 

enhver art samt tilbehør hertil.  

• Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil.  

• Ure, kikkerter og musikinstrumenter.  

• Pelse, pelsværk, skind og skindtøj.  

• Antikviteter.  

• Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og 

ammunition.  

• Designmøbler og –lamper* er dækket med maks. den sum 

pr. forsikringsbegivenhed*, der fremgår af policen. 

 Dækker ikke tyveri fra: 

• Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• Udhuse og garager. 

 

Våben og ammunition er kun dækket, hvis tingene er 

opbevaret i aflåst og godkendt våbenskab. 

5.  Særlige værdigenstande 

• Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene.  

• Smykker.  

• Mønt- og frimærkesamlinger.  

• Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår 
som en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., 

uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4,  

fx antikviteter og ure.  

Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. 

forsikringsbegivenhed*, der fremgår af policen.  

 Dækker ikke tyveri fra: 

• Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• Udhuse, garager og containere. 

• Bolig, der er og har været ubeboet i mere end  

2 måneder. 

6.  Penge mm. 

Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, 
billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort 

er dækket med maks. 26.883 kr. (2020) pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

 Dækker ikke tyveri fra: 

• Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• Udhuse, garager og containere. 

• Bolig, der er og har været ubeboet i mere end  

2  måneder.  

7.  Cykler mm. 

Cykler, herunder el-cykler (der kan køre op til 25 km/t), og 
cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil 

16.130 kr. (2020) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*.  

Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke 

betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 

 Retten til erstatning er betinget af, at cyklens 

stelnummer kan oplyses. 

8.  Motordrevne ting* 

• Haveredskaber med maks. 25 hk  

• Segways*, selvbalancerede køretøjer*, motoriserede 

løbehjul og skateboards* med en maks. hastighed på  

20 km./t.  

• Legetøj og el-kørestole med maks. 5 hk og en maks. 

hastighed på 15 km./t.  

• Modelfly og droner til hobbymæssig brug (legetøj), hvis 

disse vejer under 7 kg. 

  

9.  Småbåde mm. 

Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker 
og wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør 
(påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks. 

26.883 kr. (2020) pr. forsikringsbegivenhed*. 

  

10. Værktøj, rekvisitter og instrumenter 

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som 

lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks.  

5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 

 Dækker ikke tyveri fra arbejdsskure/containere. 

11. Husdyr 

Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er 
dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

  

12. Bygningsdele 

Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller 

ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten 
for, hvis der for ejendommen ikke findes en 

bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af 

forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 
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DÆKNINGSSKEMA 
1.  Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: 

I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen 

(nr. 3-12),og hvad der ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). 

I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen 

dækker. 

Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der 

gælder for de enkelte typer af skader. 

I. Simpelt tyveri 

Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning 

eller lokale. 

Ved tyveri fra biler mm. se kolonnen til højre. 

Tyveri fra bil, udvendig bagage på biler, herunder 

i aflåst bagageboks, turistbus, beboelsesvogn, 
privat sø- eller luftfartøj samt beboet 

campingvogn og telt. 

2.  Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: 

• Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil.  

• Campingvogne, teltvogne og trailere.  

• Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil.  

• Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 9.  

• Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr. 10.  

• Hårde hvidevarer. Se dog nr. 12. 

• Glemte, tabte eller forlagte ting. 

• Tyveri begået af en anden af de sikrede, 

medhjælp, logerende og dermed ligestillede. 

• Tyveri fra boligen, når den er ubeboet, udlånt 

eller udlejet. 

• Ting under opmagasinering*. 

• Tyveri, når du har udvist grov uagtsomhed. 

 

• Glemte, tabte eller forlagte ting. 

• Tyveri begået af en anden af de sikrede, 

medhjælp, logerende og dermed ligestillede. 

• Tyveri af ting, som befinder sig i uaflåsede og 
uaflukkede biler og bagagebokse, 

beboelsesvogne, campingvogne, telte, private 

sø- og luftfartøjer. 

• Tyveri, hvor voldeligt opbrud ikke kan 

konstateres. 

• Tyveri, når du har udvist grov uagtsomhed. 

3.  Almindeligt indbo 

Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs 

normale udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr. 4-12.policen. 

Maks. 2 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed* i: 

• Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• Udhuse og garager 

Sportudstyr og udstyr til fritidsaktiviteter, der 
opbevares i sportsklub/øvelokale, er kun dækket, 
hvis det er forsvarligt opbevaret* - og med maks. 

26.883 kr. (2020) pr. forsikringsbegivenhed, 

medmindre andet fremgår af policen. 

Maks. 2 % af forsikringssummen pr. 
forsikringsbegivehed for udvendig bagage på 

biler, herunder i aflåst bagageboks. 

4.  Særligt værdifuldt indbo 

• Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af 

enhver art samt tilbehør hertil.  

• Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil.  

• Ure, kikkerter og musikinstrumenter.  

• Pelse, pelsværk, skind og skindtøj.  

• Antikviteter.  

• Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og 

ammunition.  

• Designmøbler og –lamper* er dækket med maks. den sum pr. 

forsikringsbegivenhed*, der fremgår af policen. 

Maks. 10 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*, dog ingen dækning ved 

tyveri fra: 

• Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• Udhuse og garager. 

Musikinstrumenter, der opbevares i øvelokale, er 
kun dækket, hvis de er forsvarligt opbevaret* - og 
med maks. 26.883 kr. (2020) pr. 

forsikringsbegivenhed, medmindre andet fremgår af 
policen. 

Våben og ammunition er kun dækket, hvis tingene 

er opbevaret i aflåst og godkendt våbenskab. 

Forsikringen dækker maks. 2 % af 

forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 
Det er en betingelse for dækningen, at tingene 
har været anbragt således, at de ikke har været 

synlige udefra. 

Dækker ikke: 

• Tyveri fra telt, medmindre du opholder dig i 

teltet, når tyveriet finder sted. 

• Udvendig bagage på biler, herunder i aflåst 

bagageboks. 

5.  Særlige værdigenstande 

• Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene.  

• Smykker.  

• Mønt- og frimærkesamlinger.  

• Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som 
en væsentlig bestanddel, behandles under dette nr., uanset om 

tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx antikviteter og ure.  

Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. 

forsikringsbegivenhed*, der fremgår af policen.  

Dækker dog op til 10.000 kr. (indeksreguleres ikke) 
pr. forsikringsbegivenhed* ved tyveri fra 

plejehjemsbolig/beskyttet bolig, jf. pkt. 1.2. 

 

6.  Penge mm. 

Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, 

klippekort, rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort er dækket 

med maks. 26.883 kr. (2020) pr. forsikringsbegivenhed*. 

Dækker dog op til 10.000 kr. (indeksreguleres ikke) 
pr. forsikringsbegivenhed* ved tyveri fra 

plejehjemsbolig/beskyttet bolig, jf. pkt. 1.2. 

  

7.  Cykler mm. 

Cykler, herunder el-cykler (der kan køre op til 25 km/t), og 
cykeldele er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. 
forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil 16.130 kr. 

(2020) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*.  

Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke 

betragtet som cykler, men som almindeligt indbo. 

Retten til erstatning er betinget af, at: 

• Cyklens stelnummer kan oplyses. 

• Cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af 

Dansk Varefakta eller os. 

• Låsebeviset medsendes skadeanmeldelsen. 

Retten til erstatning er betinget af, at: 

• Cyklens stelnummer kan oplyses. 

• Cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt 

af Dansk Varefakta eller os. 

• Låsebeviset medsendes skadeanmeldelsen. 

8.  Motordrevne ting* 

• Haveredskaber med maks. 25 hk  

• Segways*, selvbalancerede køretøjer*, motoriserede løbehjul 

og skateboards* med en maks. hastighed på 20 km./t.  

• Legetøj og el-kørestole med maks. 5 hk og en maks. hastighed 

på 15 km./t.  

• Modelfly og droner til hobbymæssig brug (legetøj), hvis disse 

vejer under 7 kg. 

Dækkes med maks. 26.883 kr. (2020) pr. 

forsikringsbegivenhed. 

Retten til erstatning er betinget af, at segways*, 
selvbalancerende køretøjer*, motoriserede løbehjul 

og skateboards* var aflåst med en fastmonteret 

låseanordning eller kæde med hængelås/wirelås. 

Dækkes med maks. 26.883 kr. (2020) pr. 

forsikringsbegivenhed. 

Det er en betingelse for dækningen, at tingen 
har været anbragt således, at den ikke har været 

synlig udefra. 

9.  Småbåde mm. 

Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og 
wind- og kitesurfere og tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor 
dog maks. 5 hk.) er dækket med maks. 26.883 kr. (2020) pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

Uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis tingen 
har været låst til et fast punkt med lås, kæde eller 

lignende, som er brudt op. 

Årer, sejl, påhængsmotor og andet udstyr er ikke 

dækket. 

Uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis 
tingen har været låst til et fast punkt med lås, 

kæde eller lignende, som er brudt op. 

Årer, sejl, påhængsmotor og andet udstyr er ikke 

dækket. 

10. Værktøj, rekvisitter og instrumenter 

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som 

lønmodtager bruger i dit erhverv, er dækket med maks.  

5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 

  

11. Husdyr 

Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er 
dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

  

12. Bygningsdele 

Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller 

ejerlejlighedsindehaver ejer eller har vedligeholdelsespligten for, 
hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der 
dækker, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

Kun tyveri fra din helårsbolig, og kun hvis 

bygningsdelene er fastmonterede eller opført på 

støbt eller muret fundament. 
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DÆKNINGSSKEMA 
1.  Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: 

I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen (nr. 3-12), og 

hvad der ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). 

I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen dækker. 

Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der gælder for 

de enkelte typer af skader. 

J. Røveri, overfald og åbenlyst tyveri 

(ran) 
K. Hærværk 

• Tyveri af forsikrede ting sket under 
anvendelse eller trussel om øjeblikkelig 

anvendelse af vold (røveri). 

• Tyveri af ting i din umiddelbare 

nærhed, 

    hvis tyveriet er bemærket af dig eller 
en anden i det øjeblik, hvor 
gerningsmanden tog tingen, og der 

øjeblikkeligt gøres anskrig, eller 

    hvis tyveriet kan bevidnes af en anden 

tilstedeværende. 

• Tyveri af tasker med indhold, når disse 

frarives dig. 

• Andre skader på forsikrede ting som 

følge af overfald på dig. 

Hærværk* på forsikrede ting, der befinder sig i 

og ved helårsboligen.  

Hærværk i forbindelse med tyveri eller 
tyveriforsøg af cykler og småbåde dækkes dog 

uanset stedet. 

2.  Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: 

• Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil.  

• Campingvogne, teltvogne og trailere.  

• Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil.  

• Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 9.  

• Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr. 10.  

• Hårde hvidevarer. Se dog nr. 12. 

 • Hærværk på særligt værdifuldt indbo, hvis 
tingene befinder sig uden for din beboelse. 

Under flytning dækkes dog hærværk på 
almindeligt indbo og særligt værdifuldt 

indbo. 

• Hærværk begået af en sikret, medhjælp, 
logerende eller andre personer, der med 
sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt 

befinder sig i helårsboligen. 

• Skade som følge af programmer, der kan 
skade computere og lignende fx virus, orme 

og lignende. 

• Hvis boligen er og har været ubeboet* i 

mere end 6 måneder. 

3.  Almindeligt indbo 

Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale 

udstyr, hvis det ikke er særskilt nævnt i nr. 4-12. 

 Maks. 5 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*: 

• I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• I udhuse og garager. 

• Uden for bygning. 

4.  Særligt værdifuldt indbo 

• Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art samt 

tilbehør hertil.  

• Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil.  

• Ure, kikkerter og musikinstrumenter.  

• Pelse, pelsværk, skind og skindtøj.  

• Antikviteter.  

• Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og ammunition.  

• Designmøbler og –lamper* er dækket med maks. den sum pr. 

forsikringsbegivenhed*, der fremgår af policen. 

Maks. 10 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*, medmindre der 

er tale om røveri. 

Dækker ikke: 

• I lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 

• I udhuse og garager. 

• Uden for bygning. 

5.  Særlige værdigenstande 

• Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene.  

• Smykker.  

• Mønt- og frimærkesamlinger.  

• Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som en væsentlig 
bestanddel, behandles under dette nr., uanset om tingen samtidig kan 

henføres til nr. 4, fx antikviteter og ure.  

Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. 

forsikringsbegivenhed*, der fremgår af policen.  

Maks. 26.883 kr. (2020), medmindre der 

er tale om røveri. 
 

6.  Penge mm. 

Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, klippekort, 

rejsekort, brobizz, taletidskort og gavekort er dækket med maks. 26.883 kr. 

(2020) pr. forsikringsbegivenhed*. 

   

7.  Cykler mm. 

Cykler, herunder el-cykler (der kan køre op til 25 km/t), og cykeldele er dækket 
med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Der er dog 

altid dækning indtil 16.130 kr. (2020) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*.  

Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke betragtet som 

cykler, men som almindeligt indbo. 

 Dækker dog ikke ridser og skrammer. 

8.  Motordrevne ting* 

• Haveredskaber med maks. 25 hk  

• Segways*, selvbalancerede køretøjer*, motoriserede løbehjul og 

skateboards* med en maks. hastighed på 20 km./t.  

• Legetøj og el-kørestole med maks. 5 hk og en maks. hastighed på 15 km./t.  

• Modelfly og droner til hobbymæssig brug (legetøj), hvis disse vejer under 

7 kg. 

 Dækker dog ikke ridser og skrammer. 

9.  Småbåde mm. 

Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og wind- og 

kitesurfere og tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er 

dækket med maks. 26.883 kr. (2020) pr. forsikringsbegivenhed*. 

 Hærværk på tilbehør er kun dækket, når det 

befinder sig i aflåst bygning. 

10. Værktøj, rekvisitter og instrumenter 

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager bruger i 
dit erhverv, er dækket med maks. 5 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*. 

  

11. Husdyr 

Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er dækket med maks. 

2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 

  

12. Bygningsdele 

Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ejer 
eller har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en 

bygningsforsikring, der dækker, er dækket med maks. 2 % af 

forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 
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DÆKNINGSSKEMA 
1.  Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker skade som følge af: 

I kolonnerne nedenfor er angivet, hvad der er omfattet af forsikringen (nr. 3-12),og hvad der 

ikke er omfattet af forsikringen (nr. 2). 

I kolonnerne til højre er angivet de skadetyper, som forsikringen dækker. 

Under hver dækning er angivet de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte 

typer af skader. 

L. Bagageforsikring 

Forsikringen dækker med indtil 10 % af forsikringssummen pr. 

forsikringsbegivenhed*: 

• De samme skader, som indboforsikringen dækker, når dine ting medbringes eller 
købes under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder 

fra afrejsedatoen. 

• Bagage, som sendes med fly, tog eller fragtmand, er dækket ved bortkomst eller 
beskadigelse, uanset om bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. 
Bortkomsten eller beskadigelsen skal anmeldes til transportøren, og kvitteringen 

for anmeldelsen skal sendes til os. 

• Bagage, som du medbringer og anbringer i et særligt bagagerum i en bus, er 
dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, 

Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, 
og at denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. Bortkomsten skal anmeldes til 

transportøren og kvittering for anmeldelse skal sendes til os. 

 

Ved bortkomst dækker forsikringen efter reglerne om simpelt tyveri i 

dækningsskemaet pkt. 3, kolonne I. 

2.  Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: 

• Motordrevne køretøjer* samt dele og tilbehør hertil.  

• Campingvogne, teltvogne og trailere.  

• Luftfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil.  

• Søfartøjer af enhver art samt dele og tilbehør hertil. Se dog nr. 9.  

• Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt*. Se dog nr. 10.  

• Hårde hvidevarer. Se dog nr. 12. 

• Skader, der skyldes mangelfuld emballage eller udflydende væsker. 

• Skader, der skyldes almindelig ramponering af kufferter, tasker og anden bagage 

fx ridser og skrammer. 

• Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af bagagen. 

• Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker bagagen.  

3.  Almindeligt indbo 

Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke 

er særskilt nævnt i nr. 4-12. 

 

4.  Særligt værdifuldt indbo 

• Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art samt tilbehør hertil.  

• Tv- og musikanlæg samt tilbehør hertil.  

• Ure, kikkerter og musikinstrumenter.  

• Pelse, pelsværk, skind og skindtøj.  

• Antikviteter.  

• Malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, våben og ammunition.  

• Designmøbler og –lamper* er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, der 

fremgår af policen. 

 

5. Særlige værdigenstande 

• Ting af guld, sølv, platin, perler og ædelstene.  

• Smykker.  

• Mønt- og frimærkesamlinger.  

• Ting, hvori guld, platin, sølv, perler eller ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, 
behandles under dette nr., uanset om tingen samtidig kan henføres til nr. 4, fx antikviteter 

og ure.  

 

Særlige værdigenstande er dækket med maks. den sum pr. forsikringsbegivenhed*, der 

fremgår af policen. 

 

6. Penge mm. 

Penge og pengerepræsentativer, fx ubrugte frimærker, billetter, klippekort, rejsekort, brobizz, 

taletidskort og gavekort er dækket med maks. 26.883 kr. (2020) pr. forsikringsbegivenhed*. 

 

7.  Cykler mm. 

Cykler, herunder el-cykler (der kan køre op til 25 km/t), og cykeldele er dækket med maks.  

2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. Der er dog altid dækning indtil 16.130 

kr. (2020) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed*.  

Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer bliver ikke betragtet som cykler, men som 

almindeligt indbo. 

 

8.  Motordrevne ting* 

• Haveredskaber med maks. 25 hk  

• Segways*, selvbalancerede køretøjer*, motoriserede løbehjul og skateboards* med en 

maks. hastighed på 20 km./t.  

• Legetøj og el-kørestole med maks. 5 hk og en maks. hastighed på 15 km./t.  

• Modelfly og droner til hobbymæssig brug (legetøj), hvis disse vejer under 7 kg. 

 

9.  Småbåde mm. 

Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer, kajakker og wind- og kitesurfere og 
tilsvarende med tilbehør (påhængsmotor dog maks. 5 hk.) er dækket med maks. 26.883 kr. 

(2020) pr. forsikringsbegivenhed*. 

 

10. Værktøj, rekvisitter og instrumenter 

Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager bruger i dit erhverv, er 

dækket med maks. 5 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 

 

11. Husdyr 

Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, er dækket med maks. 2 % af 

forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 

 

12. Bygningsdele 

Bygningsdele, som du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver ejer eller har 

vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der 

dækker, er dækket med maks. 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed*. 
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4. PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP 

4.1  Forsikringen dækker 

 

Psykologisk krisehjælp ved hændelser opstået i forsikringstiden*, hvis du har været involveret i 

eller har overværet en af følgende hændelser, og dette har medført en akut psykisk krise for dig:  

• Alvorlige ulykker, hvis du er direkte impliceret* i:  

 Trafik- eller færdselsulykke.  

 Brand-, drukne- eller forgiftningsulykke.  

 Hændelse i forbindelse med vold, overfald eller trusler.  

• Indbrud/indbrudsforsøg. Forholdet skal være politianmeldt.  

• Pludseligt dødsfald, livstruende sygdom eller selvmord/selvmordsforsøg blandt den forsikrede 

personkreds, jf. pkt. 1.1, og nærmeste pårørende, dvs.  

 Dine børn, svigerbørn eller børnebørn.  

 Dine forældre, svigerforældre eller bedsteforældre.  

 Dine søskende, svogre eller svigerinder.  

Forsikringen dækker op til 10 behandlinger pr. sikret pr. begivenhed hos psykolog i Danmark. 

Forsikringen dækker de faktiske udgifter efter fradrag af tilskud fra det offentlige og/eller 

Sygesikringen danmark/anden sygesikring.  

Behandlingen skal være begyndt senest 3 måneder efter, at hændelsen fandt sted og være 

afsluttet inden for 12 måneder. 

4.2  Forsikringen dækker ikke 

• Hvis du har modtaget eller har mulighed for at modtage psykologisk krisehjælp fra anden 

forsikring for samme hændelse.  

• Udgifter til transport til og fra behandlingsstedet.  

• Arbejdsrelaterede hændelser. 

5. ID-SIKRING 

ID-sikring hjælper med at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri. 

Ved identitetstyveri forstås situationer, hvor din identitet eller dine identitetspapirer uden samtykke fra dig 

uberettiget bliver brugt af en anden/andre person(er) med henblik på økonomisk vinding eller anden 

uretmæssig aktivitet, som fx i dit navn at åbne kreditkonto, søge om lån, registrere abonnementer, købe 

varer mv.  

Du kan se de fuldstændige forsikringsbetingelser for ID-sikring på www.garfors.dk. 

6. RETSHJÆLP 

Retshjælpsforsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet.  

Ved tvist forstås en konkret, aktuel konflikt, som parterne ikke selv har kunnet løse, og som kan behandles af 

en domstol eller ved voldgift. 

De til enhver tid gældende forsikringssummer og selvrisici fremgår af policen.  

Du kan se de fuldstændige forsikringsbetingelser for retshjælp på www.garfors.dk. 

 

 

 

 

http://www.garfors.dk/
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7. REDNING, OPRYDNING OG FLYTNING 

7.1 Forsikringen dækker, hvis der sker skade på de forsikrede ting i forbindelse med forsvarlige 

redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der 

tilhører andre. 

7.2  I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler vi ud over forsikringssummen 

rimelige, nødvendige og dokumenterede merudgifter til: 

• Redning, bevaring og oprydning efter skaden.  

• Ud- og indflytning.  

• Genhusning og opmagasinering i indtil 1 år. Besparelser eller erstatning fra anden side vil blive 

modregnet. 

7.3 Hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være 

dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo sin helårsbolig, og udgifterne 

ikke kan forlanges afholdt af ejeren, betaler vi udgifterne som nævnt under pkt. 7.2. 

8. ANSVARSFORSIKRING 

8.1 Juridisk erstatningsansvar 

Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, du som privat person har pådraget dig ved 

skader forvoldt på personer eller ting i forsikringstiden*.  

Efter dansk ret er du normalt juridisk ansvarlig, når du ved fejl eller forsømmelse er skyld i den 

skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end 

200 års retspraksis.  

Er du uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og så er du ikke erstatningsansvarlig. Derfor må 

skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.  

Herudover kan du efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider 

tab i et forsøg på at redde dig eller dine ting. Forsikringen dækker et sådant ansvar, hvis kravet 

ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring, og hvis redningen ikke sker som et led i 

redningsmandens erhverv. 

8.2 Ansvarsforsikringens formål 

Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du som privatperson har pådraget dig et 

erstatningsansvar i forsikringstiden*, og at bidrage til at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget 

erstatningskrav mod dig.  

Du bør derfor ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller -krav, da du så forpligter dig uden 

at have sikkerhed for, at vi er pligtige til at betale. Hvis der bliver rejst et erstatningskrav mod dig, 

skal du overlade det til os at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Hvis du selv anerkender 

erstatningsansvaret, forpligter du kun dig selv – ikke os. Du kan derfor ved anerkendelse af 

erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, der ikke er dækket af forsikringen.  

Du skal derfor altid kontakte os og overlade det til os at afgøre, hvordan kravet skal behandles, 

hvis der bliver rejst et erstatningskrav mod dig.  

Vi har ret til at betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 

8.3 Forsikringen dækker dit ansvar som 

8.3.1 Privatperson 

8.3.2  Lejer overfor husejere efter lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt. Forsikringen 

dækker skade, der skyldes de installationer som lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. 

Forsikringen dækker ikke lejerens ansvar for det lejede i øvrigt. 

8.3.3 Ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug. Forsikringen dækker dog ikke ansvar 

forvoldt af hunde. Der skal tegnes en lovpligtig hundeansvarsforsikring. 
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8.3.4 Grundejer vedrørende: 

• Privat grund og en- og to-familiehus, hvis 

 huset overvejende anvendes til beboelse,  

 du bor i huset, og  

 der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft.  

• Fritidshus og –grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft.  

Forsikringen dækker dog ikke:  

• Ansvar for skader forvoldt af dig som grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og 

udgravningsarbejder samt pilotering og lignende. Personskader er dog dækket. 

• Ansvar for skader som følge af forurening, som du ifalder som hus- og grundejer. 

8.4 Nedenfor er anført nogle situationer, der erfaringsmæssigt kan give anledning til 

diskussioner: 

8.4.1 Gæstebudsskader  

Forsikringen dækker gæstebudsskader. Gæstebudsskader er skade på ting, som sker under 

almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen for 

erstatningsansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. For gæstebudsskader gælder 

en selvrisiko på 1.615 kr. (2020). Hvis forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er 

det denne generelle selvrisiko, der gælder. 

8.4.2  Skader forvoldt af børn  

Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk ansvar, men ifølge 

retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og pålægge 

dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen personskade forvoldt af børn under 5 

år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. 

Efter samme regler dækkes tingsskade, dog gælder en selvrisiko på 1.615 kr. (2020). Hvis 

forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der 

gælder.  

Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke har holdt 

tilstrækkeligt opsyn med barnet. 

8.4.3  Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse  

Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør 

andre en tjeneste, erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på ting, 

der tilhører den, hvem der ydes en vennetjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed 

forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset 

om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ. 

8.4.4  Skader omfattet af tingsforsikring  

Hvis en skade er omfattet af anden forsikring, fx skadelidtes indbo-, bygnings- eller 

erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven og 

dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft 

uagtsomt. 

8.5 Forsikringen dækker ikke 

8.5.1 Ansvar for skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet 

evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand. 

8.5.2  Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af 

andre rusmidler, og dette uanset skadevolders sindstilstand. 

8.5.3 Ansvar for skader, der er omfattet af lov om forældres hæftelse for børns erstatningsansvar, når 
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der er tale om forsætlige handlinger begået af børn på 14 år eller derover. 

8.5.4  Ansvar for skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er 

en følge af skade på person eller ting. 

8.5.5 Ansvar for skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed. 

8.5.6  Ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring eller ville være 

dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring. 

8.5.7 Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj* eller et luftfartøj, herunder 

radiostyrede modelfly og svævefly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring.  

For visse motordrevne ting* uden lovmæssig forsikringspligt dækker forsikringen dog ansvar for: 

• Skader ved brug af motordrevet cykel (el-cykel) med en maks. hastighed på højst 25 km/t. 

(maks. effekt 250W). 

• Skader ved brug af haveredskaber med maks. 25 hk. Skade på selve udstyret er ikke dækket.  

• Skader ved brug af segways*, motoriserede løbehjul og skateboards* og selvbalancerende 

køretøjer* med en maks. hastighed på 20 km./t. Skade på selve udstyret er ikke dækket.  

• Skader ved brug af legetøj med maks. 5 hk. og en maks. hastighed på 15 km./t. Dog dækkes 

personskader ved brug af gokarts med maks. 25 hk. Skade på selve udstyret er ikke dækket.  

• Skader ved brug af el-scooter, el-kørestol eller lignende med en maks. hastighed på 15 km/t.  

• Skader ved brug af modelfly eller droner til hobbymæssig brug (legetøj), hvis disse vejer under 

250 g. (for droner over 250 g. skal der tegnes særskilt lovpligtig ansvarsforsikring).  

• Det er en forudsætning, at luftfartslovens regler er overholdt. Skade på selve udstyret er ikke 

dækket. 

• Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motoriserede ting, når 

skaden er forvoldt af børn på 14 år eller derunder. 

8.5.8  Ansvar for skader som følge af forurening. Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden er opstået ved 

et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at du har tilsidesat de til enhver tid gældende 

offentlige forskrifter. Ansvar for forurening som grundejer er dog ikke omfattet, jf. pkt. 8.3.4. 

8.5.9  Ansvar for skader forvoldt ved brug af både.  

Forsikringen dækker dog ansvar for skade på personer forvoldt med: 

• Både uden motor eller med motorkraft på maks. 25 hk. 

• Kanoer og kajakker.  

• Waveboards, kite- og windsurfere.  

Forsikringen dækker også ansvar for skade på ting eller dyr, der sker ved sejlads med:  

• Småbåde indtil 5,5 meter med motorkraft på maks. 5 hk.  

• Kanoer og kajakker. 

• Waveboards, kite- og windsurfere. 

8.5.10  Ansvar for skader forvoldt på lånte eller lejede ting.  

Skaderne kan dog være dækket efter reglerne i pkt. 3, hvis tingene efter sin art er omfattet af 

indboforsikringen.  

Forsikringen dækker også ansvar for skade på følgende ting: 

• Almindeligt indbo og særligt værdifuldt indbo. 

• Børnecykler med en hjuldiameter på under 12 tommer  

når der er tale om  

• en pludselig skade, og 

• skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. 

For dækningen gælder en selvrisiko på 1.615 kr. (2020). Hvis forsikringen er tegnet med en højere 

generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. 

8.5.11 Ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr, som du 



14 
 

• ejer, 

• bruger eller har brugt,  

• opbevarer, transporterer, bearbejder eller behandler,  

• har sat dig i besiddelse af, eller 

• af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt. 

  Om ansvar for skade på lånte og lejede ting gælder pkt. 8.5.10. 

8.6 Forsikringssummer 

Personskader erstattes med indtil 10 mio. kr. (indeksreguleres ikke) pr. forsikringsbegivenhed*.  

Tingsskader og skader på dyr erstattes med indtil 3 mio. kr. (indeksreguleres ikke) pr. 

forsikringsbegivenhed*.  

Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt 

efter aftale med selskabet, selv om forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder 

renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 

TILVALGSDÆKNINGER 

9. GLAS OG SANITET 

Det fremgår af policen, hvis denne dækning er tegnet. 

9.1 Forsikringen omfatter 

• Glas, der er bygningsbestanddele. 

• Glaskeramiske kogeplader. 

• Wc-kummer og –cisterner, bideter, håndvaske og badekar.  

Tingene skal befinde sig i din helårsbolig, og de skal være indsat, indrammet eller på anden 

måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele. 

Det er en forudsætning, at de forsikrede ting tilhører dig, eller at du har vedligeholdelsespligten for 

tingene. 

9.2 Forsikringen dækker 

Forsikringen dækker brud og afskalning på de forsikrede ting, når disse som følge heraf er blevet 

ubrugelige. 

9.3 Forsikringen dækker ikke 

• Skade af kosmetisk art fx misfarvning, skrammer og ridser. 

• Punktering af termoruder eller utætheder i sammensætningen af disse.  

• Skade på drivhuse.  

• Skade på ting i erhvervslokaler.  

• Skade sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede ting, 

deres rammer, indfatning eller lignende.  

• Skade, som er dækket under en tegnet bygningsforsikring.  

• Frostsprængning af forsikrede ting, medmindre skaden skyldes en i forhold til dig tilfældigt 

svigtende varmeforsyning*.  

• Skade på glaskeramiske kogeplader som følge af slitage eller dagligt brug. 

• Tilbehør. Se dog pkt. 9.4.3. 

9.4 Erstatningsopgørelse 

9.4.1 Genanskaffelse  

Vi betaler, hvad det koster at udskifte det beskadigede med tilsvarende nyt. Hvis tilsvarende ting 

ikke kan skaffes, kan vi betale erstatning svarende til, hvad det koster at udskifte glas eller sanitet, 

som er i samme standard, og som er gængs på skadetidspunktet.  

Ved skade på ovnglas og glaskeramiske kogeplader betaler vi, hvad det koster at udskifte det 
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beskadigede glas med tilsvarende nyt. Hvis en udbedring af skaden kræver, at vi skal udskifte 

mere end selve glasset, bliver erstatningen opgjort efter pkt. 16.5.4. 

9.4.2  Reparation  

Vi betaler, hvad det koster at reparere det skaderamte. Erstatning til dækning af reparationsudgifter 

kan dog ikke overstige udgiften til genanskaffelse inkl. eventuelle monteringsudgifter. 

9.4.3  Tilbehør erstattes ikke, men hvis eksisterende toiletsæder og haner ikke kan anvendes af 

konstruktionsmæssige årsager, betaler vi dog også for nyt tilbehør i samme standard som det 

eksisterende.  

Selvrisikoen fremgår af din police. 

10. PLUDSELIG SKADE 

Det fremgår af policen, hvis denne dækning er tegnet. 

10.1 Forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter almindeligt indbo og særligt værdifuldt indbo, som er omfattet af 

indboforsikringen, jf. dækningsskemaet pkt. 3, nr. 3 og 4.  

Tingene skal tilhøre dig, og du skal være omfattet af forsikringen, jf. pkt. 1. 

10.2  Forsikringen omfatter ikke 

• De i dækningsskemaet pkt. 3, nr. 2 og nr. 5-12, nævnte ting.  

• Alle former for elektroniske ting og elektriske apparater samt tilbehør hertil.  

• Ting, som udelukkende er beregnet til udendørs brug fx haveredskaber.  

• Ting, der er lånt og lejet. 

10.3 Forsikringen dækker 

Pludselig skade* på de omfattede ting, der ikke er dækket eller undtaget et andet sted i 

dækningsskemaet for indboforsikringen.  

Det er en betingelse for dækning, at det beskadigede kan fremvises. 

10.4  Forsikringen dækker ikke 

• Skade, der skyldes almindelig brug, fx slid, ridser, skrammer, afskalning eller tilsmudsning.  

• Skade, der består i stænk og spild af fødevarer og væsker, dryp fra malerpensler og –bøtter  

o. lign.  

• Kosmetiske skader, fx farveforskelle, der ikke nedsætter tingens anvendelighed.  

• Skade, der skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering, forkert reparation eller skade 

sket under reparation.  

• Skade, der er dækket af garanti- og serviceordning eller omfattet af købelovens 

reklamationsbestemmelser.  

• Skade, der skyldes brug af skrive-, tegne- eller maleredskaber.  

• Glemte, bortkomne eller forlagte ting.  

• Skade, der er forvoldt af dyr.  

• Skade, der skyldes forsæt, eller når du har udvist grov uagtsomhed. 

10.5 Erstatningsopgørelse 

Forsikringen dækker med indtil 10 % af forsikringssummen for indbo pr. forsikringsbegivenhed*.  

Skaden opgøres efter de samme regler, som gælder for indboforsikringen, jf. pkt. 16.  

Selvrisikoen fremgår af din police. 
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11. ELEKTRONIK 

Det fremgår af policen, hvis denne dækning er tegnet. 

11.1 Forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter alle former for elektroniske ting og elektriske apparater, som er omfattet af 

indboforsikringen, jf. dækningsskemaet pkt. 3, nr. 3, 4 og 12.  

Tingene skal tilhøre dig, og du skal være omfattet af forsikringen, jf. pkt. 1. 

11.2  Forsikringen omfatter ikke 

• De i dækningsskemaet pkt. 3, nr. 2 og nr. 5-11, nævnte ting.  

• Ekstra tilkøbte og ikke-integrerede løsdele som fx TV-borde, tasker, kabler, hukommelseskort, 

batterier mm.  

• Programmer til den elektroniske ting/det elektriske apparat.  

• Motoriserede og elektroniske ting/elektriske apparater, som udelukkende er beregnet til 

udendørs brug fx haveredskaber.  

• Modelfly, droner, fjernstyret legetøj o. lign.  

• Ting, der er lånt og lejet. 

11.3  Forsikringen dækker 

• Pludselig skade* på elektroniske ting/elektriske apparater, der ikke er dækket eller undtaget et 

andet sted i dækningsskemaet for indboforsikringen. Dog dækkes pludselig skade, når 

tingen/apparatet har været udsat for vand eller anden væske.  

• Funktionsfejl, hvis mekanisk eller elektrisk svigt inde i apparatet gør det uanvendeligt efter dets 

oprindelige formål. Dækningen ophører fire år efter første købsdato.  

• Pixelfejl i fladskærme, hvor pixelfejlen overstiger producentens vejledning for, hvornår det har 

betydning for apparatets funktionalitet. Dækningen ophører fire år efter første købsdato. 

Det er en betingelse for dækning, at det beskadigede kan fremvises. 

11.4  Forsikringen dækker ikke 

• Skade, der skyldes almindelig brug, fx slid, ridser, skrammer, afskalning eller tilsmudsning.  

• Kosmetiske skader, fx farveforskelle, der ikke nedsætter tingens anvendelighed.  

• Skade, der skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering, forkert reparation eller skade 

sket under reparation.  

• Skade, der er dækket af garanti- og serviceordning eller omfattet af købelovens 

reklamationsbestemmelser.  

• Skade, der skyldes brug af skrive-, tegne- eller maleredskaber.  

• Glemte, bortkomne eller forlagte ting.  

• Skade, der er forvoldt af dyr.  

• Skade som følge af virus- eller hackerangreb og fejl i programmer eller data.  

• Tab af software, data mv.  

• Udgifter til justering/ændring eller service.  

• Udgifter til forbrugsartikler som fx batterier, pærer, film, blækpatroner mm.  

• Funktionsfejl og pixelfejl, når apparatet er fire år eller derover.  

• Skade, der skyldes forsæt, eller når du har udvist grov uagtsomhed. 

11.5 Erstatningsopgørelse 

Forsikringen dækker med indtil 10 % af forsikringssummen for indbo pr. forsikringsbegivenhed*.  

Skaden opgøres efter de samme regler, som gælder for indboforsikringen, jf. pkt. 16.  

De første fire år fra første købsdato dækker forsikringen dog uden fradrag for alder. Er tingen købt 

brugt, regnes de fire år fra den oprindelige købsdato.  

Ved pludselig skade* på ting, der er mere end fire år gamle, opgør vi skaden og beregner er-

statningen efter de regler, som fremgår af afskrivningstabellerne i pkt. 16.5.3 og 16.5.4.  

Selvrisikoen fremgår af din police. 
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12. UDVIDET CYKELFORSIKRING 

Det fremgår af policen, hvis denne dækning er tegnet. 

12.1 Forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter den cykel eller de cykler, der fremgår af policen.  

Det er en betingelse, at cyklen tilhører dig og udelukkende benyttes til privat brug, herunder 

deltagelse i motionsløb. Cykler, der anvendes til deltagelse i cykelløb, som kræver licens, er ikke 

dækket.  

Ved salg eller skift af cykel skal der ske meddelelse til os. 

12.2  Forsikringen dækker 

• De i dækningsskemaets pkt. 3, kolonne A-L, anførte skader.  

• Skade på cyklen i forbindelse med sammenstød, påkørsel, styrt, væltning eller nedstyrtende 

genstande.  

• Skade på cyklen samt afmonteret tilbehør under transport.  

• Dækning er betinget af, at cyklen og tilbehøret er forsvarligt fastgjort under transport.  

Retten til dækning er udover kravene i dækningsskemaets pkt. 3, kolonne I, tillige betinget af, at: 

• Cyklen ved simpelt tyveri var aflåst med to låse, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn 

eller os, og at cyklen var fastlåst gennem stellet til en permanent genstand eller transportmidlet 

med mindst én af låsene, og  

• begge låsebeviser, der skal indeholde oplysning om låsenes fabrikat, købsdato og cyklens 

stelnummer, medsendes skadeanmeldelsen. 

12.3  Forsikringen dækker ikke 

• Skade som følge af træthedsbrud og rustangreb i rammer og konstruktion.  

• Kørselsskade af enhver art, hvor der alene sker skade på eget dæk og fælge.  

• Kosmetisk skade i form af skrammer, ridser og afskalninger, der ikke indebærer nedsat 

funktion.  

• Farve og mønsterforskelle efter reparation.  

• Merudgift som følge af opgradering til nyere eller større komponentgrupper.  

• Skade på cyklen i forbindelse med udlån eller udlejning til personer, der ikke er omfattet af 

gruppen af sikrede, jf. pkt. 1.  

• Skade, der er dækket af en anden forsikring, garanti- eller serviceordning eller købelovens 

reklamationsbestemmelser.  

• Skade, der skyldes overbelastning, fejlanvendelse eller skader, der er sket under reparation.  

• Almindelig vedligeholdelse.  

• Ved almindelig vedligeholdelse, dvs. sædvanlig udskiftning af sliddele, fx dæk, slanger, kæder, 

låse og fjernelse af rustdannelser.  

• Skade sket under træning, udøvelse eller deltagelse i professionel sport.  

• Skade, der skyldes, at du har udvist grov uagtsomhed eller har handlet forsætligt.  

• Skade, der skyldes, at du var påvirket af spiritus eller andre rusmidler. 

12.4 Erstatningsopgørelse 

Skade på cyklen er maksimalt dækket med den for cyklen angivne sum, dog maksimalt med 

123.654 kr. (2020) pr. forsikringsår.  

Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede cykel repareret. Kan cyklen ikke 

repareres eller overstiger reparationsprisen cyklens værdi i henhold til tabellen i pkt. 16.5.1, 

udbetales erstatningen kontant. Kontanterstatningen opgøres i henhold til tabellen i pkt. 16.5.1.  

Tyveriskader erstattes med et beløb svarende til de i pkt. 16.5.1 anførte erstatningsprocenter af 

nyværdien for en identisk eller nærmest identisk ny cykel.  

For cykler, der er under 2 år gamle og ikke beskadiget i forvejen, kan vi i stedet for at udbetale 

kontanterstatning, vælge at levere en ny cykel, der er identisk eller nærmest identisk med den 

beskadigede eller stjålne cykel. 
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13. ÅRSREJSEFORSIKRING 

Det fremgår af policen, hvis denne dækning er tegnet.  

Årsrejseforsikringen dækker private ferie- og studierejser af en varighed på højst 60 sammenhængende 

dage i hele verden.  

Årsrejseforsikringen består af en række standarddækninger og tilvalgsdækningerne ”Skirejse” og 

”Afbestilling”.  

Du kan se de fuldstændige betingelser for årsrejseforsikring på www.garfors.dk. 

ANMELDELSE OG OPGØRELSE AF ERSTATNING 

14. ANMELDELSE AF SKADE 

Du skal straks anmelde enhver skade til os.  

Ved anmeldelse af en skade skal du sandsynliggøre og dokumentere dit erstatningskrav og give os alle de 

oplysninger om forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af skaden.  

Tyveri, hærværk, røveri og overfald skal du straks anmelde til politiet i det land, hvor skaden er sket. Du skal 

sikre dig skriftlig bekræftelse for anmeldelsen, og journalnummer skal oplyses. Bliver tingene fundet inden 

udbetaling af erstatning, vil du kun få dækket de eventuelle skader på tingene, der er sket i forbindelse med 

tyveriet/røveriet.  

Du må ikke reparere eller fjerne ødelagte ting, før du har aftalt det med os. 

15. KRAV TIL DOKUMENTATION 

For at få erstatning skal du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller 

stjålne ting. Du skal også kunne dokumentere, hvornår tingene er købt og til hvilken pris.  

Dokumentationen kan være kvitteringer, regninger eller købekontrakter.  

Er tingene købt privat, skal du sikre dig en dateret overdragelseserklæring, hvor det fremgår, hvad der er 

købt og til hvilken pris. Overdragelseserklæringen skal indeholde navn og adresse på både køber og sælger.  

Er tingene købt erhvervsmæssigt, erstattes de kun, hvis du sender en overdragelses- eller revisorerklæring 

til os, som viser, at tingene er overdraget til privat brug.  

Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre dit erstatningskrav, kan vi afvise kravet eller fastsætte 

erstatningen efter et skøn. I egen interesse bør du derfor gemme kvitteringer for køb af alle nye ting og i 

mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. 

16. ERSTATNINGSOPGØRELSE 

Erstatningen skal så vidt muligt stille dig i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt 

sted.  

Vi kan vælge at erstatte tabet på én af følgende måder: 

• Reparation.  

• Godtgørelse for værdiforringelse.  

• Genlevering.  

• Kontanterstatning.  

Ting, der erstattes med genlevering eller kontanterstatning, tilhører os. 
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16.1 Reparation 

Vi betaler, hvad det koster at reparere tingen, så den er i væsentlig samme stand som før skaden. 

Ved væsentlig samme stand forstås, at tingen i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al 

væsentlighed har samme nytteværdi for dig som før skaden.  

Hvis reparationsudgiften er mere end 50 % af nyværdien på skadetidspunktet, opgør vi 

erstatningen efter de regler, der gælder ved genlevering eller kontanterstatning, medmindre du 

ønsker reparation.  

Erstatning for reparation kan ikke overstige den erstatning, som vi ville udbetale, hvis erstatningen 

bliver beregnet efter bestemmelserne om kontanterstatning, jf. pkt. 16.4. 

16.2 Godtgørelse af værdiforringelse 

Vi godtgør værdiforringelsen for beskadigede ting. Værdiforringelsen udregnes som tingens værdi 

uden skade minus tingens værdi med skade.  

Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse, 

hvis tingen efter reparation er blevet mindre værd. 

16.3 Genlevering 

Vi genleverer nye ting, der svarer til de beskadigede eller stjålne.  

Kan vi ikke skaffe identiske ting, kan vi vælge at levere tilsvarende nye ting, dvs. ting, som i al 

væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne ting. Der behøver ikke at være tale om ting af 

samme fabrikat eller mærke.  

Hvis tingen er købt som brugt eller er mere end 2 år gammel på skadetidspunktet, kan vi genlevere 

med brugte tilsvarende ting.  

Hvis du ikke ønsker genlevering, udbetaler vi en kontanterstatning, der svarer til den pris, vi skal 

betale for tingen hos den leverandør, vi har anvist. 

16.4 Kontanterstatning 

For ting, der er købt som nye, er under to år gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med 

genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting.  

For ting, der er over to år gamle, købt brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen 

til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting med rimeligt fradrag for værdiforringelse som 

følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af alder 

eller brug mv. sker dog kun, hvis nytteværdien var væsentligt nedsat før skaden. 

16.5 Afskrivningstabeller 

For følgende ting, som var ubeskadigede før skaden, gælder der altid særlige afskrivningsregler:  

• Cykler og el-cykler inkl. fastmonteret tilbehør.  

• Briller, solbriller og høreapparater.  

• Særlige elektriske apparater med tilbehør, samt motordrevne ting*.  

• Øvrige elektriske apparater med tilbehør.  

Erstatningen fastsættes til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting og reguleres herefter 

under hensyntagen til tingens alder på skadetidspunktet, jf. nedenstående afskrivningstabeller. 

16.5.1 Cykler og el-cykler inkl. fastmonteret tilbehør 

Alder indtil:  Erstatning  

1 år 100 % 

2 år 90 % 

3 år 81 % 

4 år 73 % 

5 år 66 % 

6 år 59 % 

7 år 53 % 
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8 år 48 % 

9 år 43 % 

10 år 39 % 

11 år 35 % 

12 år 31 % 

13 år 28 % 

14 år 25 % 

15 år 22 % 

16 år 19 % 

17 år 16 % 

18 år  13 % 

Derefter  10 % 

16.5.2  Afskrivningstabel for briller, solbriller og høreapparater 

Alder indtil Erstatning 

2 år 100 % 

3 år 90 % 

4 år 80 % 

5 år 75 % 

6 år 70 % 

7 år 65 % 

8 år 60 % 

9 år 50 % 

10 år 40 % 

11 år 30 % 

Derefter 20 % 

 

16.5.3  Særlige elektriske apparater med tilbehør samt motordrevne ting*  

Private computere, bærbar elektronik*, spillekonsoller af enhver art og tilbehør hertil samt 

motordrevne ting*. 

Alder indtil Erstatning 

1 år 100% 

2 år 90 % 

3 år 70 % 

4 år 50 % 

5 år 30 % 

Derefter 10 % 

 

16.5.4  Øvrige elektriske apparater med tilbehør  

Alder indtil Erstatning 

2 år 100% 

3 år 85 % 

4 år 75 % 

5 år 65 % 

6 år 50 % 

7 år 40 % 

8 år 30 % 

Derefter 20 % 

16.6 Private optagelser og computerprogrammer mv. 

Hvis der sker skade på private film- eller båndoptagelser, programmer eller elektriske 

lagringsmedier af enhver art fx harddiske, hukommelseskort og cd’er, betaler vi højst, hvad det 

koster at købe nye råfilm eller uindspillede bånd, fremstille aftryk af evt. bevarede negativer eller 
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købe tomme elektroniske lagringsmedier.  

Vi erstatter ikke manuskripter, tekniske tegninger eller gendannelse af data. 

16.7 Egne fremstillede ting 

Hvis der sker skade på ting, du selv har fremstillet fx malerier, kunstværker, smykker og tøj, betaler 

vi højst, hvad det koster at købe det tilsvarende råmateriale. 

16.8 Ting købt i udlandet 

Ting, der er købt i udlandet og indført i Danmark, erstatter vi højst med købsprisen i udlandet på 

skadetidspunktet tillagt eventuel toldafgift betalt til SKAT. 

16.9 Underforsikring 

Forsikringssummen skal altid være tilstrækkelig til at dække værdien af alle de forsikrede ting. 

Erstatningen for skade på de forsikrede ting kan ikke overstige forsikringssummen på 

skadetidspunktet.  

Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen på policen, er der tale om 

underforsikring, hvilket kan medføre, at erstatningen bliver nedsat. Dette gælder også ved en 

partiel skade. Er værdien af hele indboet fx dobbelt så stor som forsikringssummen, medfører det, 

at selv en partiel skade kun erstattes med halvdelen af tabet.  

De steder i policen og forsikringsbetingelserne, hvor der specielt – direkte eller indirekte – anføres 

en højeste forsikringssum (fx ved penge mm., særlige værdigenstande, cykler og husdyr), erstattes 

skader inden for de angivne summer dog fuldt ud. 

17. SELVRISIKO 

Forsikringens generelle selvrisiko fremgår af policen. 

Derudover gælder særlige selvrisici i tilknytning til specielle skadeårsager og/eller dækninger, hvilket fremgår 

af din police eller den enkelte dækning i forsikringsbetingelserne.  

Du betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet, efter at erstatningen er opgjort. Vi lægger 

ikke selvrisikobeløb ud.  

Du behandler og betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet.  

Forsikringen dækker ikke omkostninger eller renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet.  

Har du flere forsikringer i Gartnernes Forsikring, der bliver ramt af samme forsikringsbegivenhed*, gælder 

kun det højeste selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer. 
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AFSNIT 2 – FÆLLESBETINGELSER 

18. FÆLLESBETINGELSER 

18.1  Hvilke ændringer skal vi have meddelelse om 

Vi skal underrettes, hvis: 

• Du flytter til en anden helårsbolig (nyt forsikringssted). Har den nye helårsbolig anden 

tagdækning, skal dette også oplyses.  

• Helårsboligens tag ændres til stråtag eller fra stråtag til anden tagbelægning.  

• Dine ting opmagasineres.  

• Du sælger eller skifter en cykel, der er omfattet af Udvidet Cykelforsikring.  

• Du i øvrigt har ændringer til de oplysninger, som fremgår af din police. 

Når vi har fået besked om ændringer i risikoen, tager vi stilling til, om og på hvilke vilkår 

forsikringen kan fortsætte.  

Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medføre, at retten til erstatning helt eller 

delvist bortfalder. 

18.2  Forsikringens varighed og opsigelse 

Forsikringen er tegnet for en periode på 1 år og forlænges løbende for yderligere 1 år ad gangen, 

medmindre den skriftligt opsiges af dig eller os med mindst 30 dages varsel til hovedforfald*.  

Såvel du som vi kan efter en anmeldt skade i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller 

skadens afvisning opsige forsikringen med 14 dages varsel. 

18.3  Kort opsigelsesfrist 

Du kan som privat forbruger uanset ovennævnte opsigelsesfrist opsige forsikringen med 30 dages 

varsel til den 1. i en vilkårlig kalendermåned.  

Hvis du benytter denne mulighed for opsigelse, skal der betales et gebyr. Du kan se de gældende 

gebyrsatser på www.garfors.dk.  

Ved opsigelse til hovedforfald* eller efter en skade, jf. pkt. 18.2, opkræves der ikke gebyr. 

18.4  Ændring af forsikringsbetingelser, pris, forsikringssummer og selvrisiko 

Vi kan ændre forsikringsbetingelser, pris, forsikringssummer og selvrisiko ud over indeksregulering 

med 30 dages varsel til en hovedforfaldsdag.  

Hvis du ikke ønsker at godkende ændringen, kan forsikringen opsiges frem til ændringsdato.  

Sker ændringen i forbindelse med en skade, gælder pkt. 18.2. 

18.5  Forsikringens betaling 

Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på de anførte 

forfaldsdage. Sammen med betalingen opkræves afgifter til staten samt et opkrævningsgebyr. Du 

kan se de gældende gebyrsatser på www.garfors.dk.  

Betaling opkræves via Betalingsservice eller ved indbetalingskort, og vi er berettiget til at opkræve 

opkrævningsgebyr herved. Sker opkrævning efter aftale på anden måde, betaler du udgifterne 

herved.  

Opkrævningen bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen ændres, skal 

vi have besked hurtigst muligt. 

18.6  Manglende betaling og sletning af forsikringen 

Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender vi et 

rykkerbrev med oplysning om, at forsikringsaftalen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest 

på den nye betalingsdag, der er anført.  

Rykkerbrevet er pålagt et gebyr. Du kan se de gældende gebyrsatser på www.garfors.dk. 
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18.7  NemKonto 

Udbetalinger, der vedrører forsikringen fx erstatning, sker til forsikringstagerens NemKonto.  

NemKonto er den bankkonto, som de offentlige myndigheder anvender, når de udbetaler penge til 

borgere, virksomheder og foreninger. Der står mere om NemKonto på www.nemkonto.dk.  

Hvis du ikke ønsker betaling til NemKonto, skal vi have besked herom.  

Hvis det beløb, der udbetales, er omfattet af reglerne i retsplejelovens § 513 om 

kreditorbeskyttelse, kan der gøres udlæg i beløbet, medmindre beløbet indsættes på en særskilt 

konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra den øvrige formue. Hvis 

du ønsker kreditorbeskyttelse, skal vi ligeledes have besked herom. 

18.8  Indeksregulering 

Pris, selvrisici og forsikringssummer, som fremgår af forsikringsaftalen, indeksreguleres én gang 

om året pr. forsikringens hovedforfald*.  

Indeksreguleringen sker på baggrund af det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks for 

virksomheder og organisationer for 1. kvartal. Indekset for 1. kvartal i det forudgående år danner 

grundlag for reguleringen. Ophører udgivelsen af dette lønindeks eller ændres beregningsmetoden 

for indekset, kan vi fortsætte reguleringen i henhold til andet relevant offentligt indeks. 

Forsikringssummerne for ansvarsforsikringen, retshjælpsforsikringen og summerne for dækning af 

indbo i plejehjemsbolig/beskyttet bolig indeksreguleres ikke. 

18.9  Uenighed 

Er der opstået uenighed mellem dig og os om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til os 

ikke til et tilfredsstillende resultat, har du flere muligheder:  

Klageansvarlig  

Du har mulighed for at klage til vores klageansvarlige. Du kan finde oplysninger om vores 

klageansvarlige på www.garfors.dk.  

Ankenævnet for Forsikring  

Du har mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis du er utilfreds med en afgørelse, 

der vedrører dine egne forsikringer. Klagen skal vedrøre privatlivets forsikringsforhold. Den må ikke 

vedrøre dit erhverv. Dog behandles klager vedrørende motorkøretøjsforsikring, selv om der er tale 

om erhvervskøretøjer.  

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos 

os eller finde på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside www.ankeforsikring.dk.  

Den fælles europæiske klageportal  

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du klage til den fælles europæiske 

klageportal ODR (Online Dispute Resolution) www.ec.europa.eu/odr. ODR-platformen 

administreres i Danmark af Forbruger Europa, og du kan læse mere om platformen på 

www.forbrugereuropa.dk. 

19. GENERELLE UNDTAGELSER 

Forsikringen dækker ikke skade, herunder heller ikke ansvarsskade, der indtræder som en direkte eller 

indirekte følge af: 

a. Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 

Forsikringen dækker dog i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud, hvis forhold af den nævnte karakter 

indtræffer i et land, hvori du opholder dig på rejse uden for Danmark. Det forudsættes, at der ikke 

foretages rejse ind i et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer. 

b. Terrorhandlinger ved brug af nukleare-, biologiske-, kemiske- eller radioaktive våben (NBRC-terror), 

når Terrorforsikringsrådet har truffet afgørelse om, at der er indtrådt en sådan terrorhandling. 

Såfremt Terrorforsikringsrådet har truffet afgørelse om, at en terrorhandling kan karakteriseres som 

NBCR-terror, kan der ydes erstatning i henhold til lov om terrorforsikringsordning på brandforsikrede 

genstande, som er omfattet af loven. 
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c. Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark. 

d. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb. 

e. Arrest, beslaglæggelse eller andet indgreb foretaget af en offentlig myndighed. 

f. Fejl i og tab af software mv., samt virus- og hackerangreb.  

g. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis skaden ikke sker i forbindelse med 

kernereaktioner brugt til sædvanlig industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en 

forudsætning, at brugen er forskriftsmæssig, og at den ikke står i forbindelse med reaktor- eller 

acceleratordrift. 

20. FORSIKRING I ANDET SELSKAB 

Gartnernes Forsikrings erstatningspligt er betinget af, at der ikke i andet selskab er tegnet forsikring for 

samme skade. 

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at 

dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme 

forbehold denne forsikring. Dette betyder, at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales 

forholdsmæssigt af selskaberne. 

21. LOVE OG VEDTÆGTER 

For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er fraveget, lov om finansiel 

virksomhed og anden relevant lovgivning samt selskabets til enhver tid gældende vedtægter, der kan 

rekvireres hos os. 

22. PERSONOPLYSNINGER 

Databeskyttelsesforordningen og -loven fastsætter regler om beskyttelse af personoplysninger, herunder 

hvordan vi som virksomhed skal behandle og beskytte dine personoplysninger.  

På www.garfors.dk kan du finde vores persondatapolitik og læse om, hvordan vi håndterer 

personoplysninger. Du kan bl.a. læse om:  

• Formålet med behandlingen af personoplysninger.  

• Hvilke oplysninger vi indsamler.  

• Hvem vi evt. videregiver oplysninger til. 

• Dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.  

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. 

23. FORTRYDELSESRET 

Ved nytegning af en forsikring har du efter forsikringsaftalelovens § 34 ret til at fortryde købet af private 

forsikringer. 

23.1 Fortrydelsesfristen 

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og løber fra det seneste af følgende tidspunkter:  

• Det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, eller  

• det tidspunkt, hvor du har fået tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten, eller  

• det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft.  

 

Fristen på 14 dage beregnes således:  

Hvis du fx har fået underretningen mandag den 1., kan du fortryde til og med mandag den 15.  

Hvis fristen udløber på en helligdag, dagen efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag, 

nytårsaftensdag eller i en weekend, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag.  

Ved udvidelse af eksisterende forsikring er det alene udvidelsen, der kan fortrydes. 
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23.2 Hvordan fortryder du 

Inden fortrydelsesfristens udløb skal vi underrettes om, at du har fortrudt købet af forsikringen.  

Beskeden om fortrydelsen skal gives enten pr. brev eller e-mail.  

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: 

Gartnernes Forsikring GS 

Struergade 24 

2630 Taastrup  

gaf@garfors.dk 

23.3 Hvis du fortryder 

Hvis du fortryder købet af forsikringen, bliver købet ophævet, og der skal ikke betales noget for 

forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra, du har købt forsikringen, og 

til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen. 
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24. ORDFORKLARING 

Brand: 

Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. 

Bærbar elektronik: 

Ved bærbar elektronik forstås fx mobiltelefoner, tablets, foto- og videoudstyr, navigations- og satellitudstyr, 

pulsure, løbeure og lignende. 

Designmøbler og –lamper: 

Designmøbler og -lamper af fx Arne Jacobsen, Bruno Mathsson, Børge Mogensen, Charles & Ray Eames, 

Erik Jørgensen, Finn Juhl, Hans J. Wegner, Piet Hein, Poul Henningsen, Poul Kjærholm, Poul M. Volther og 

Verner Panton. Du kan se den til enhver tid gældende oversigt over designmøbler og –lamper på 

www.garfors.dk. 

Direkte impliceret i: 

Ved direkte impliceret forstås, at du har været en del af ulykken eller hændelsen, uden at du nødvendigvis 

har lidt fysisk overlast. 

Erhvervsmæssigt: 

Ved erhvervsmæssigt forstås ting, som bliver anvendt af dig til arbejde, der efter skattelovgivningen anses 

som erhvervsmæssigt. 

Forsikringsbegivenhed: 

Ved forsikringsbegivenhed forstås en hændelse, der er omfattet af den indgåede forsikringsaftale. 

Forsikringstiden: 

Ved forsikringstiden forstås den periode, hvor forsikringen er i kraft. 

Forsvarligt opbevaret 

Ved forsvarligt opbevaret forstås, at tingene er anbragt i aflåst skuffe, skab eller lokale, eller er anbragt i 

særlige opbevaringsfaciliteter, som foreningen/klubben stiller til rådighed og fører tilsyn med.  

Godkendt container: 

Ved en godkendt container forstås en stålcontainer på mindst 5 m3 med en godstykkelse på mindst 1,5 m, 

uden sideruder, vinduer eller lignende åbninger. Containeren skal overalt have en indbrudsmodstand, der 

mindst svarer til EN 1627-1630 Klasse RC 2 (Blå kasse) eller tilsvarende, jf. www.fpsikring.dk. 

Hovedforfald: 

Ved hovedforfald forstås den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder. 

Hærværk: 

Ved hærværk forstås skade forvoldt med vilje og i ond hensigt. 

Motordrevne køretøjer: 

Ved motordrevne køretøjer forstås fx biler, knallerter, Speedpedelecs, motorcykler, traktorer, ATV’er, 

motocrossmaskiner og tilsvarende. 

Motordrevne ting: 

Ved motordrevne ting forstås visse motordrevne ting uden lovmæssig forsikringspligt, der drives ved 

motorkraft uanset drivmiddel: 

• Haveredskaber med maks. 25 hk. 

• Segways*, selvbalancerende køretøjer*, motoriserede løbehjul og skateboards* med en maks. 

hastighed på 20 km./t. 

• Legetøj og el-kørestole med maks. 5 hk og en maks. hastighed på 15 km./t. 

• Modelfly og droner til hobbymæssig brug (legetøj), hvis disse vejer under 7 kg. 
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Motoriserede løbehjul og skateboards: 

Ved motoriserede løbehjul forstås et elektrisk drevet to-akslet køretøj med styr, som ikke er udstyret med 

siddeplads og pedaler eller lignende med maks. hastighed på 20 km./t. 

Ved motoriseret skateboard forstås et elektrisk drevet to-akslet køretøj uden styr, siddeplads og pedaler eller 

lignende med maks. hastighed på 20 km./t. 

Loven foreskriver hvor man må færdes samt at der ved alm. færdsel er krav om, at føreren skal være over 

15 år. 

Opmagasinering: 

Ved opmagasinering forstås, at tingene er pakket ned og gemt væk under forhold, så de ikke umiddelbart er 

tilgængelige. 

Pludselig skade: 

Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en pludselig udefrakommende, uventet og øjeblikkelig 

indvirkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidig og ikke over et tidsrum. 

Segway: 

Ved segway forstås et elektrisk drevet en-akslet køretøj, som er udstyret med bremsesystem og udstyret 

med et styr med maks. hastighed på 20 km./t. Jf. færdselsloven klassificeres en segway som en cykel og er 

omfattet af lovens regler herfor. Der er krav om, at føreren skal være over 16 år. 

Selvbalancerende køretøj: 

Ved selvbalancerende køretøj forstås et elektrisk drevet en-akslet køretøj uden styr, siddeplads og pedaler 

eller lignende med maks. hastighed på 20 km./t.  

Loven foreskriver hvor man må færdes samt at der ved alm. færdsel er krav om, at føreren skal være over 

15 år. 

Storm: 

Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er på mindst 17,2 meter pr. sekund. 

Tilfældigt svigtende varmeforsyning: 

Tilfældigt svigtende varmeforsyning foreligger, når varmeforsyningen svigter på grund af omstændigheder, 

som du ikke har haft indflydelse på.  

Det betragtes således ikke som svigtende varmeforsyning, hvis årsagen fx er manglende oliebeholdning. 

Trafikmiddel: 

Ved trafikmiddel forstås motordrevne køretøjer* omfattet af færdselsloven, tohjulede cykler/el-cykler med 

hjuldiameter over 12 tommer, to- og trehjulede cykler med stelnummer, hestevogne, øvrige offentlige 

trafikmidler og invalidekøretøjer. 

Ubeboet: 

Ved ubeboet forstås, at der ikke bor nogen i boligen. Weekendophold, enkelte overnatninger eller tilsyn 

betyder ikke, at boligen betragtes som beboet. 

Voldsomt skybrud: 

Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem 

korrekt dimensionerede, vedligeholdte og utilstoppede afløbsinstallationer (fx tagrender, nedløbsrør og 

regnvandsafledninger). Nedbørsmængden skal være så kraftig, at der falder over 40 mm nedbør inden for 

24 timer, eller mere end 15 mm nedbør på 30 minutter. 

Voldsomt tøbrud: 

Ved voldsomt tøbrud forstås store mængder smeltevand, der er fremkommet som følge af en kraftig stigning 

i luftens temperatur fra minusgrader til 10 plusgrader inden for 12 timer. Smeltevandsmængden er så stor, at 

den ikke kan få normalt afløb gennem korrekt dimensionerede, vedligeholdte og utilstoppede 

afløbsinstallationer (fx tagrender, nedløbsrør og regnvandsafledninger). 
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