
 

Erhvervsløsøreforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Storstrøms Forsikring G/S          
 Danmark    FT-nr. 50167 
 

Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forsikringen. Sker der en skade, er det din 
forsikringsaftale (policen) og betingelserne der er gældende. Din erhvervsløsøreforsikring indeholder ikke 
nødvendigvis alle de dækninger som er beskrevet i dette produktark. I forsikringsaftalen (policen) fremgår 
hvilke dækninger du har valgt til din erhvervsløsøreforsikring. Betingelserne finder du på stofo.dk.  
 

Hvilken form for forsikring er der tale om ? 
Erhvervsløsøreforsikring er en sammensætning af dækninger/forsikringer, som du kan tilpasse din virksomhed, 

med tilvalgsdækninger. 

 
 

 

 

 

Hvad dækker den ? 

Forsikringen dækker din virksomheds løsøre, 
med den forsikringssum, som er valgt og som 
fremgår af forsikringsaftalen (policen).  

Dog er der dækninger hvor der i forsikrings-
betingelserne er nævnt en maksimal 
dækningssum. 

Forsikringssummen skal mindst svare til 
nyværdien af det forsikrede løsøre. 

Forsikringen kan fx dække: 

✓ Erhvervsløsøreforsikring - kan indeholde 
o Brand 
o Følgeudgifter – fx genfremstilling, 

oprydning, redning og bevaring 
o Elskade (kortslutning) 
o Tyveri  
o Hærværk 
o Vandskade 
o Driftstab 
o Meromkostninger 
o Lønomkostninger (driftstab pos. II) 
o All risk dækning  
o Køle og dybfrost 
o Glas og sanitet 
o Specialglas og skilte  
o It – all risk dækning 
o Databærer  
o It -meromkostninger 
o Maskinkasko 
o Maskinkasko /-driftstab  

 

Dækningsomfanget, som du har valgt til din 
løsøreforsikring, fremgår af forsikringsaftalen 
(policen). 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke ? 

Det fulde overblik findes i betingelserne, 
som er tilknyttet din forsikringsaftale 
(policen). 
Nedenfor er nævnt eksempler : 
 Svidning, overophedning, smeltning 

(brandskade) 
 Ikke synlige tegn på voldeligt opbrud 

ifm. Indbrudstyveri (tyveriskade) 
 Overbelastning eller forkert 

anvendelse af maskine (maskinkasko) 
 Registreringpligtige motordrevne 

køretøjer, knallert, sø- og luftfartøjer 
 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å 

eller vandløb (generelt) 
 

 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen ? 

 

! Forsikringen indeholder udelukkende  
de dækninger som fremgår af 
forsikringsaftalen (policen)  

! Der kan være dækninger, fx 
genfremstillingsomkostninger, som 
har begrænsede forsikringssummer jf. 
forsikringsbetingelserne 

! Særlige vilkår, klausuler mv. kan være 
gældende for de enkelte dækninger, 
og vil i så fald fremgå af 
forsikringsaftalen (policen) 

 
 

 



 

Hvor er jeg dækket ? 

✓ Forsikringen dækker i Danmark. Særlige regler eller øvrige dækningsområder vil fremgå af din 
forsikringsaftale (policen). 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg ? 

Ved ændringer, skal selskabet have besked hvis, 
- der er oplysninger i forsikringsaftalen (policen) som ikke er korrekte eller ændres 

- betalingsadressen ændrer sig  
- virksomhedens art, omsætning, værdier mv. ændres 
- risikoforholdene samt sikkerhedsforanstaltninger ændrer sig væsentligt  

fx bygningskonstruktioner, indretning, udlejning mv.  
 

Sker der en skade,  
- anmeld den til os hurtigst muligt, på stofo.dk eller tlf. 55 81 11 34 
- forsøg straks, at begrænse omfanget af skaden 

- anmeld tyveri, hærværk, røveri eller overfald til politiet 

 
Undgå at udbedre og/eller fjerne noget af det beskadigede, før end det er aftalt med os. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg ? 

Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt eller kvartårligt.  

Forsikringen kan betales via Betalingsservice eller indbetalingskort. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 

Forsikringen er gældende for den periode, der fremgår af din forsikringsaftale (policen). 

Forsikringen forlænges automatisk, med samme periode, medmindre den opsiges forinden.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen ? 

Forsikringen kan opsiges skriftligt senest en måned før forsikringsperioden udløber. 

Er forsikringen etableret for en flerårig tegningsperiode, kan den tidligst opsiges senest en måned 

før perioden udløber.  

Ved skade kan du eller selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel efter erstatning er  

udbetalt eller hvis skaden afvises. 

 


