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Aftalegrundlaget 

Din Brandforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige 
vilkår) og forsikringsbetingelserne.  
 
Forsikringsaftalen (policen) er de dækninger og de selvrisikobeløb, du har valgt til din 
brandforsikring.   
 

Lovgrundlaget  

Dansk lovgivning danner grundlag for forsikringen - Lov om forsikringsaftaler og Lov om 
finansiel virksomhed. Medmindre der er aftalt fravigelser i policetillæg (eventuelle særlige 
vilkår). 
 

Anmeld skade 

• Er der sket en skade, så husk at anmelde den til os hurtigst muligt. På www.stofo.dk eller 
tlf. 55 81 11 34, så vi kan registrere skaden og eventuelt hjælpe dig med, at finde et 
værksted 

• Du skal efter bedste evne begrænse omfanget af skaden  
• Du må ikke udbedre eller fjerne noget af det beskadigede før, at du har aftalt det med os 

og ligeledes heller ikke aftale erstatning eller reparation før end vi har godkendt det  
• Tyveri og hærværk anmeldes straks til politiet  
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1. Hvem er forsikret 
Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede løsøre. 
 

2. Hvor dækker forsikringen 
Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande   
• på forsikringsstedet, når de befinder sig på den/de adresse(r) dækningen er tegnet for, og 

det forudsættes, med mindre andet er angivet at ejendommens bygninger har tag af 
beton, cementtegl, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl 

• udenfor forsikringsstedet samt i bygninger med anden tagbeklædning, dækkes med indtil 
15 % af forsikringssummen, højst 200.000 kr. skade på de forsikrede genstande, når disse 

o midlertidigt befinder sig andetsteds i Danmark ex Færøerne og Grønland 
o befinder sig i bygninger og skure, hvis tagbeklædning er anderledes end 

beton, cementtegl, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl 
 
Dækningen for genstande som befinder sig andetsteds i Danmark omfatter ikke rede penge, 
pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter. 
 
Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, hvis værdien af de forsikrede genstande som 
befinder sig i bygninger og skure med anden tagbeklædning eller midlertidigt befinder sig 
andetsteds i Danmark hver for sig overstiger 15% af forsikringssummen, højst 200.000 kr.  
 

3. Hvad omfatter forsikringen 
Det fremgår af din forsikringsaftale (policen) og policetillæg (eventuelle særlige vi lkår), hvilke 
dækninger og selvrisikobeløb der er gældende for din forsikring. 
 

Løsøre der tilhører forsikringstageren 
Forsikringen omfatter sikredes løsøre, der henhører under eller anvendes i den i 
forsikringsaftalen (policen) beskrevne virksomhed. 
Ved løsøre forstås varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer - emballage, 
inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj og redskaber samt 
motorkøretøjer. Løsøredækningen omfatter dog ikke motorkøretøjer, der er 
registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre de hører til en 
virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler dem. 
Forsikringen omfatter ikke det løsøre, der er dækket af bygningsforsikring. 
Forsikringen omfatter desuden ikke arbejdsmaskiner, der er eller ville være omfattet af en i 
selskabet tegnet brandforsikring for arbejdsmaskiner. 
 

Originalmodeller og -tegninger 
Originalmodeller og -tegninger med indtil 15% af forsikringssummen, højst 200.000 kr.  
Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger som genfremstilles. 
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Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter 
Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som 
befinder sig på forsikringsstedet. 
Ved pengerepræsentativer forstås fx ubrugte frimærker, rejsekort, brobizz, gavekort, 
tilgodebevis, taletidskort, billetter, præmieobligationer, checks, skrabelodder samt lotto- og 
tipskuponer der indeholder gevinster og umøntet ædelt metal.  
Selskabets erstatningspligt er dog begrænset til 15 % af forsikringssummen, dog højst 
100.000 kr. 
 

Løsøre, der tilhører andre end forsikringstageren 
Ud over det løsøre, som tilhører forsikringstageren omfatter brandskadeforsikringen tillige 
løsøre, der tilhører andre, som forsikringstageren - i skadetilfælde - er pligtig til at erstatte 
eller bærer risikoen for. 
Hvis forsikringssummen er tilstrækkelig omfatter brandskadeforsikringen endvidere løsøre, 
som tilhører andre, men som forsikringstageren - i skadetilfælde - ikke er pligtig at erstatte 
eller bærer risikoen for. 
Brandskadedækningen for løsøre, som tilhører andre, gælder kun i det omfang, løsøret ikke 
er dækket ved anden forsikring. 
 

4. Hvilke skader dækker forsikringen 
Direkte skader som følge af  
• brand, en løssluppen flammedannende ild der kan brede ved egen kraft (ildsvåde) 
• lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet 

er slået ned direkte i det forsikrede løsøre eller de bygninger, hvor det forsikrede løsøre 
befinder sig. 

• eksplosion, som er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles 
stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer 

• sprængning af dampkedler og autoklaver sprængning er når en genstand sønderrives under 
momentan udligning af forskelligt tryg i luftformige stoffer i og uden for beholderen 

• tørkogning af kedler der udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- og 
kontorbygninger, samt andre kedler med varmeydelse på indtil 120 KW (100 Mcal/10 kvm 
hede flade, når sådanne kedler helt eller delvist anvendes til rumopvarmning 

• nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldne genstande herfra 
• pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning 
• slukning, når der er tale om en forsvarlig foranstaltning for at begrænse en skade som er 

omfattet af brandforsikringen 
 
Forsikringen dækker ikke 
• skader ved ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde, for eksempel svidning, forkulning, 

overophedning eller smeltning 
• skader på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende, 

udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges 
• skader ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk 

materiel af enhver art, herunder skader på tilhørende isolationsmateriale 
• skader ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt 
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• sønderrivning af dampkedler og autoklaver som følge af materialesvigt eller indvirken af 
centrifugalkraft, væsketryk eller istryk eller skader som følge af tørkogning 

• nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldne genstande herfra, når skaden er forårsaget af 
medførte sprængstoffer 

• skader, som er eller ville være omfattet af vandskadeforsikring eller en tyveriforsikring 
• driftstab eller andre indirekte tab 
 

Brandforsikringen dækker også følgeudgifter i forbindelse med en forsikringsbegivenhed 
 
Indenfor den angivne forsikringssum dækkes udgifter til erstatning af 
• genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed 
• udgifter til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk lagrede data 

med indtil 15% af forsikringssummen, højst 200.000 kr.  
Dækning for elektroniske lagrede data forudsætter, at backup kopiering sker i intervaller af 
maksimalt 5 arbejdsdøgns varighed, og at backup opbevares i et brandsikkert dataskab eller i 
anden selvstændig brandsektion/-bygning end selve IT-udstyret. 
 
Udover den angivne forsikringssum dækkes 
• rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en 

forsikringsbegivenhed 
• udgifter til oprydning efter en forsikringsbegivenhed herunder bortskaffelse og destruktion 

af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra 
virksomheden 

• udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved 
skadebekæmpelse. 

Dækningen er begrænset til 20% af forsikringssummen for løsøre dog minimum 500.000 kr., 
maksimalt 1.500.000 kr. pr. skadebegivenhed.  
 
Forsikringen dækker ikke  
• udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig 

behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne 
foranstaltninger måtte være nødvendiggjort, af en af forsikringen omfattet begivenhed 

 

5. Hvordan fastsættes forsikringsværdien  
I forsikringsværdien/forsikringssummen medregnes værdien af alt løsøre, der er forsikret 
under forsikringsaftalen (policen). 
 

5.1. Inventar, maskiner m.v. 
Værdien af inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr skal udgøre nyværdien, hvorved forstås 
den til enhver tid gældende genanskaffelsespris for tilsvarende nye genstande uden fradrag 
for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre 
omstændigheder (nyværdi). 
 

5.2. Færdigvarer af egen tilvirkning 
Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, skal udgøre den pris, 
som ved salg på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne opnås, med fradrag for 



 

 
Storstrøms Forsikring G/S • Betingelser for Brandforsikring - Erhvervsløsøre

   

7 

regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling, 
dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, 
såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. 
 

5.3. Halvfabrikata 
Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for 
øje, skal udgøre produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel, 
dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en 
pris, der på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne opnås med fradrag som oven for anført 
under punkt 5.2. 

 

5.4. Varer og andre genstande 
Værdien af andre genstande end de i punkt 5.1. – 5.3. nævnte samt genstande, der tilhører 
andre end forsikringstageren skal udgøre den til enhver tid gældende genanskaffelsespris 
med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder 
(dagsværdi). 
 

5.5. Originalmodeller og -tegninger 
Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med 15% af 
forsikringssummen, højst 200.000 kr. 

 

5.6. Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter 
Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter medregnes 
med disses værdi, dog højst med 15% af forsikringssummen, højst 100.000  kr.  
 

6. Hvordan beregnes erstatningen 
Skaden opgøres som forskellen mellem værdien af det skaderamte løsøre før og efter skaden. 
Værdien opgøres efter samme principper som under punkt 5.1 - 5.6. 
Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog at 
• tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi umiddelbart før 

skaden og deres værdi efter skaden 
• beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, skal 

istandsættes eller genanskaffes inden 1 år fra skadedagen. Såfremt istandsættelse eller 
genanskaffelse ikke er sket, eller efter selskabets skøn er betryggende sikret, inden 1 år fra 
skadedagen, så ydes kun erstatning efter dagsværdien 

• forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen 
først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive 
istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabet skøn er betryggende sikret 

• selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi 
før skaden (for inventar, maskiner, og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er 
berettiget til at erstatte de beskadigede genstande med andre tilsvarende genstande eller 
til at sætte de beskadigede genstande i samme stand som før skaden, og 
forsikringstageren er herudover ikke berettiget til yderligere erstatning for disse genstande 
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7. Underforsikring 
Hvis forsikringsværdien udregnet efter punkt 5.1. – 5.6. overstiger forsikringssummen, 
erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 
Hvis brandforsikringen er opdelt i flere brandceller med hver sin forsikringssum, behandles 
hver brandcelle som en selvstændig forsikring. 
 

8. Selvrisiko 
Forsikringen er etableret med en selvrisiko ved enhver skade. Selvrisikobeløbet fremgår af 
forsikringsaftalen (policen). 
 

9. Fællesbetingelser 
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV betingelses nr. 2200.00.01 
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