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Aftalegrundlaget 

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

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, medmindre andet er angivet, at ejendommens bygninger har tag af 
beton, cementtegl, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl 

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

o befinder sig andetsteds i Danmark ex Færøerne og Grønland – Indbrudstyveri 
er ikke dækket på byggepladser (ny-, om- og tilbygning) udenfor 
forsikringsstedet samt i frihavnslagre 

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. 
 
For dækning udenfor forsikringsstedet gælder de samme sikringskrav som for 
forsikringsstedet. 
 

3. Hvad omfatter forsikringen 
Det fremgår af din forsikringsaftale (policen) og policetillæg (eventuelle særlige vilkår), 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 begrænset til  

• 5.000 kr. i almindeligt gemme 

• 15.000 kr. i værdiopbevaringsenhed kategori 1 – jf. sikringskatalog (januar 2007) 
udarbejdet af Forsikring & Pension 

• 25.000 kr. i aflåst godkendt værdiopbevaringsenhed kategori 2 – jf. sikringskatalog 
(januar 2007) udarbejdet af Forsikring & Pension 

 

Løsøre, der tilhører andre end forsikringstageren 
Ud over det løsøre, som tilhører forsikringstageren, omfatter tyveriforsikringen tillige løsøre, 
der tilhører andre, som forsikringstageren - i skadetilfælde - er pligtig til at erstatte eller 
bærer risikoen for. 
Hvis forsikringssummen er tilstrækkelig, omfatter tyveriforsikringen endvidere løsøre, som 
tilhører andre, men som forsikringstageren - i skadetilfælde - ikke er pligtig at erstatte eller 
bærer risikoen for. 
Tyveridækningen 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  
 
• Indbrudstyveri og hærværk på det forsikrede i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg 

herpå, indbrudstyveri foreligger når løsøre stjæles efter, at tyven har skaffet sig adgang til 
forsvarligt sikrede og aflåste bygninger eller lokaler. Adgang skal skaffes ved brug af vold 
mod bygningen eller ved hjælp af dirke, falske eller tillistede nøgler. Dækning for 
indbrudstyveri er betinget af, at døre og andre adgangsveje har været låst forsvarligt og 
vinduer har været lukkede og tilhaspede samt der er synlige tegn på voldeligt opbrud eller 
det kan sandsynliggøres, at tyveriet er sket ved brug af dirke, falske eller tillistede nøgler 
samt der er tale om løsøre der befinder sig i bygningen. Åbne skure, halvtage eller 
konstruktioner som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende betragtes ikke som 
bygninger 

 
• ran, tyveri som begås åbenlyst, uden anvendelse af vold og i gerningsøjeblikket bemærkes 

af forsikringstageren eller andre tilstedeværende, der øjeblikkeligt gør anskrig og som kan 
give en beskrivelse af gerningsmanden. Dækningen omfatter ran af løsøre, rede penge, 
pengerepræsentativer og værdipapirer fra forsikringstager eller dennes personale, såvel på 
forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (ex. Færøerne og Grønland). 
Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af forsikringssummen, højst 200.000 kr.  
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Forsikringen dækker ikke 
• tyveri fra værdiopbevaringsenhed eller -boks forøvet ved benyttelse af koden eller 

nøglerne dertil, hvis disse har været efterladt på forsikringsstedet 
• tyveri hvor et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig 
• driftstab eller andre indirekte tab 
• skader som er eller ville være dækket af en brandforsikring eller vandskadeforsikring 

 

Tyveriforsikringen 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 
• udgifter der påhviler forsikringstageren som lejer, til istandsættelse af beskadigelser - dog 

ikke glasruder – som ved indbrudstyveri eller bevisligt forsøg herpå, sker på de lokaler som 
benyttes 

• 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 

 
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. 

 

Låseomstilling 
Det fremgår af forsikringsaftalen (policen), hvis denne dækning er medforsikret. 
 
Tyveridækningen omfatter omkostninger ved udskiftning eller omstilling af virksomhedens 
låse som følge af, at nøglerne bliver stjålet ved en af denne forsikrings tyveridækning 
omfattet begivenhed. Erstatningen kan ikke overstige den forsikringssum der fremgår af 
forsikringsaftalen (policen). 
 

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

 

7. Nedsættelse af erstatning 
Under pkt.  10. Varegruppeskema og varebegrænsning er reglerne vedrørende 
varegruppesummer beskrevet. Reglerne for tyverisikring er beskrevet i forsikringsaftalen 
(policen). 
Hvis enten kravene vedrørende varegruppesummer eller tyverisikring ikke er overholdt, 
erstattes kun 60 % af samtlige de beløb som ville være kommet til udbetaling hvis kravene  
var opfyldt. 
Hvis hverken kravene vedrørende varegruppesummer eller tyverisikring er overholdt, 
erstattes kun 40 % af de beløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis kravene var 
opfyldt. 
 

8. Underforsikring 
Hvis forsikringsværdien udregnet efter punkt 5.1. – 5.6. overstiger forsikringssummen, 
erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 
Hvis tyveriforsikringen er opdelt i flere tyvericeller med hver sin forsikringssum, behandles 
hver tyvericelle som en selvstændig forsikring. 
 

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

10. Varegruppeskema og 
varebegrænsning 
For varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration samt ved opbevaring på  
lager og særligt løsøre, som fremgår af nedenstående skema, er det en betingelse, at  
værdien af varer i de enkelte varegrupper ikke må overstige de i forsikringsaftalen  
(policen) fastsatte forsikringssummer. Hvis forsikringssummen for en varegruppe ikke  
er specificeret, er det forsikringssummen i forsikringsaftalen (policen) der er gældende.  
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Varegrupper 
Varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og ved opbevaring på lager 

Varegruppe 1 
• Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 ‰ rent 

guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede) 
• Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår 
• Lomme- og armbåndsure, med stykværdi over 1.000 kr. 

Varegruppe 2 
• Tobaksvarer 

Varegruppe 3 
• It-udstyr, herunder pc’er, projektorer, fladskærme, programmel, og andet teknisk udstyr, der 

indgår i et computersystem 
• TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som fx forstærkere, receivere, 

MP3-, MP4-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler 
• Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse 
• Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr 
• Våben, ammunition og sprængstoffer 
• Foto- og filmudstyr 
• Læder- og skindbeklædning 
• Pelse og pelsværk 
• Parfumerivarer 
• Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr. 

Varegruppe 4 
• Sportsudstyr. 
• Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3) 
• Spiritus 
• cd’er, dvd’er samt elektroniske spil 
• Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske) 
• Elektroniske kontormaskiner, (som ikke hører til varegruppe 3) 
• Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr 

Varegruppe 5 
• Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og udstyr 

(tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3) 
• Brillestel 
• Solbriller med en stykværdi over 100 kr. 
• Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler 
• El- og motordrevet håndværktøj 
• Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under 1.000 kr. 
• Hårde hvidevarer 
• Møbler med en stykpris over 1.000 kr. 
• Tæpper med en m² pris på over 500 kr. 
• Antikviteter, dog undtaget møbler med en stykværdi under 10.000 kr. 
• Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr. 
• Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede samt reservedele og udstyr til 

disse (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3) 
• Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3) 
• Fodtøj 
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11. Tyverisikring 
Virksomheden skal tyverisikres efter de regler, der er gældende for det sikringsniveau, som er 
beskrevet i forsikringsaftalen (policen). 
 
Det fremgår af forsikringsaftalen (policen), om virksomheden skal sikres ved enten skalsikring, 
cellesikring eller objektsikring. 
 
Hvis en kombination af de tre sikringsmuligheder er valgt fremgår det af forsikringsaftalen 
(policen) og herunder også varebegrænsninger. 
 
Der gælder de samme sikringskrav for løsøre, der befinder sig uden for forsikringsstedet som 
på forsikringsstedet. 
 
De sikringsforanstaltninger, selskabet kræver, skal udføres i overensstemmelse med de 
forskrifter for installation af både mekanisk og elektronisk tyverisikring, som Forsikring & 
Pension har udarbejdet. 
 
De komponenter, der benyttes til sikring, skal overholde de kvalitetskrav, som er stillet af 
Forsikring & Pension. Installation af elektronisk sikring skal udføres af et firma, der er 
godkendt af Forsikring & Pension. 
 

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

 

 

  
 

• Ure med en stykværdi under 1.000 kr. 

Særligt løsøre der ikke er til videresalg 

• Designmøbler 
• It - udstyr og andet elektronisk udstyr 
• TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr 
• Musikinstrumenter 
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