
Særlige dækninger ud over forsikringsbetingelserne 
 
 
Ansvarsforsikring: 
 
Forsikringen dækker tillige elevernes/børnenes personlige ansvar i den tid, de er under institutionens 
opsyn. 
Anden ansvarsforsikring skal dog gå forud. 
 
Lovpligtig Arbejdsskadesforsikring 
Forsikringen dækker tillige frivilligt arbejde. 
 
 
EDB kaskoforsikring 
 
Forsikrede genstande 
Forsikringen omfatter alt administrativt udstyr, som er edb-udstyr, telefoncentral, telefax, telex og 
kopimaskine, 
elektronisk vægt, dankortterminal, kasseterminal og alarmanlæg inklusive elektriske installationer, 
såfremt forsikringssummen for edb er af en tilstrækkelig størrelse. 
 
- Bærbart EDB-udstyr over alt i Danmark max sum 20.000 pr. bærbar computer. 
Forsikringen er udvidet til at dække under transport overalt i Danmark max sum 20.000 pr. bærbar computer, 
når de forsikrede genstande transporteres i en dertil egnet emballage/taske. 
Uanset hvad der er anført i forsikringsbetingelserne for edb-kaskodækningen punkt 5, er forsikringen 
endvidere udvidet til at dække skade som følge af brand-, tyveri- og vandskade. 
Forsikringsbetingelser erb-e punkt 5 og 6 er gældende herfor. 
Skade ved tyveri, der ikke kan betegnes som indbrudstyveri, herunder tyveri fra bil (motorkøretøj) er 
dog ikke omfattet af dækningen. 
 
Bygnings- og løsøreforsikring 
 
Selvrisiko 
Selvrisiko gældende for hele policen 
Af enhver dækningsberettiget skade gælder der en selvrisiko som følger: 
- Løsøre gælder der en selvrisiko på 1.000 kr. 
- Hærværk og graffiti dækningen gælder der en selvrisiko på 1.000 kr. 
- Køle- og dybfrostdækningen gælder der en selvrisiko på 1.000 kr. 
- Skadedyrsdækningen gælder der en selvrisiko på 1.000 kr. 
 

Løsøre dækningssummer pr. forsikringssted 
 
Dækning Forsikringssum kr.: 
Låseomstilling 33.451 
Ran og røveri på forsikringsstedet 223.006 
Ran og røveri under transport 223.006 
Rede penge i godkendt værdiopbevaringsenhed 27.877 
Rede penge udenfor godkendt værdiopbevaringsenhed 11.150 
Oprydningsomkostninger 1.582.260 
 
VEDRØRENDE A - BYGNING: 
Ventilationsudstyr: 
 
Det er noteret, at forsikringen dækker udvendigt ventilationsudstyr mod brand og 
storm, med en 1. risiko sum på 300.000 kr. pr. forsikringssted under bygningsforsikringen. 
 
 

 



Tyverisikring 
 
Normal aflåsning på krævet. Medmindre andet er aftalt med Codan. 
 
 

Budcykler: 
 
Simpel tyveri: 
Forsikringen er udvidet til at dække simpelt tyveri af budcykel. 
Forsikringen dækker et stk. budcykel til en værdi af 30.000 kr. 
Selvrisiko 1.000 kr. 
Det er en betingelse for dækning, 
at cyklens stelnummer kan oplyses, 
at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk 
Varefakta Nævn, 
Hvis cyklen på tidspunktet for tyveriet er anbragt i forsvarligt aflåst rum, ses 
bort fra kravene til cykellås. 
Cyklen erstattes efter følgende regler: 
Cyklens alder Procent 
Indtil 1 år 100% 
Indtil 2 år 90% 
Indtil 3 år 81% 
Indtil 4 år 73% 
Indtil 5 år 66% 
Indtil 6 år 59% 
Indtil 7 år 53% 
Indtil 8 år 48% 
Indtil 9 år 43% 
Indtil 10 år 39% 
Indtil 11 år 35% 
Indtil 12 år 31% 
Indtil 13 år 28% 
Indtil 14 år 25% 
Indtil 15 år 22% 
Indtil 16 år 19% 
Indtil 17 år 16% 
Indtil 18 år 13% 
19 år og derover 10% 
Det er en betingelse, at værdien af cykler er medtaget i løsøresummen. 
 
Skade på løsøre i kælder som følge af skybrud: 
 
Forsikringen dækker ikke: 
Skade på løsøre i kælder som følge af skybrud, medmindre løsøret er placeret 
mindst 30 cm over gulvniveau på fast materiale der ikke er vandsugende som 
f.eks. stålreoler. 
Undtagelsen gælder for samtlige genstande beroende i kælder - undtagen inventar 
som borde, stole, ikke elektronisk legetøj, puder og madrasser i legerum samt 
rullende materiel, eksempelvis fejemaskiner, der anvendes i forbindelse i med 
virksomhedens/ejendommens daglige drift. 
For inventar som borde, stole, ikke elektronisk legetøj, puder og madrasser i 
legerum samt rullende materiel, eksempelvis fejemaskiner, der anvendes i virksomhedens/ 
ejendommens daglige drift, og som er placeret direkte på kældergulv 
gælder en særlig selvrisiko på 10% af skaden dog maksimum 15.000 kr. pr. bygning, 
jævnfør BBR-meddelelsen. 
Den anførte selvrisiko beregnes ud over den for policen gældende selvrisiko, og 
indgår ikke i en for forsikringen eventuel maksimering af den samlede årlige 
selvrisiko. 



 

Meromkostningsdækning: 
Meromkostningsdækningen har en forsikringssum på 1.000.000 kr. pr. institution i optil 18 måneder. 
 
 

 

 

Særlige forsikringsbetingelser for skadedyrsforsikring 
 
MEROMKOSTNINGSFORSIKRINGEN ER UDVIDET MED SKADEDYRSDÆKNING 
1. Hvilke skader dækkes 
Forsikringen dækker den genhusningsomkostning som udløses som følge af 
skader forvoldt af rotter, mus og møl på løsøre, der beror på de 
forsikringssteder, der er nævnt i policen. 
2. Hvilke udgifter er ikke dækket? 
Udgifter til forebyggende og bekæmpede foranstaltninger, herunder opsætning 
af skadedyrssikring for eksempel rottekasser samt veterinærlægemidler og al 
forebyggende rengøring, desinfektion og skadebekæmpelsesmidler. 
3. Hvilke skader dækkes ikke? 
GENHUSNINGSOMKOSTNING SOM FØLGE AF SKADE PÅ LØSØRE: 
a. Forvoldt af andre skadedyr end rotter, mus og møl. 
b. Forvoldt af skadedyr, som har skaffet sig adgang til bygningen 
gennem afskårne rør/ledninger med manglende afpropning eller gennem 
andre ikke naturlige åbninger i ydermur eller fundament som var 
eller burde være forsikringstageren bekendt. 
c. I åbent skur, under halvtag, i drivhus, i konstruktion beklædt med 
lærred, plastfolie eller stof eller lignende. 
d. Uden for bygning. 
e. Når sikrede inden skaden har fået eller kunne være meddelt påbud 
eller forbud i henhold til fødevareloven eller i henhold til de 
til enhver tid af Miljø- og energiministeriet fastsatte regler om 
rottebekæmpelse, jævnfør Miljøbeskyttelsesloven. 
SKADE, SOM FØLGE AF: 
f. Varens egen beskaffenhed (skade der udbreder sig i eller fra selve 
varen) 
g. Mangelfuld hygiejne. 
4. Hvor dækker forsikringen? 
a. På de forsikringssteder der er nævnt i policen. 
5. Forsikringssum 
a. Der dækkes på basis af "første risiko" med indtil den forsikringssum 
pr. forsikringssted, der er nævnt i policen. 
Se dog punkt 10. 
6. Hvilke øvrige betingelser er gældende? 
Det er en betingelse for dækning at: 
a. Forsikringstageren overholder de myndighedsregler - herunder 
bekendtgørelser - der til enhver tid er gældende. 
b. Skade straks anmeldes til Codan. 
c. Det beskadigede kasseres såvel efter krav fra myndighederne som 
efter aftale med Codan. 
7. Sikkerhedsforskrifter 
Forsikringstageren skal overholde de forskrifter, som meddeles af 
myndigheder for at begrænse eller forhindre skade. 
8. Meromkostninger 
a. Inden for en dækningsperiode på indtil 14 dage - dækker forsikringen 
genhusningsomkostninger, som er en direkte følge af de 
skader, der er nævnt i punkt 2. 
b. Forsikringen dækker med indtil den forsikringssum, der er nævnt 
i policen (se dog punkt 10). 



c. For genhusningsomkostningsforsikringen gælder også de betingelser, der 
er nævnt i punkt 7. 
9. Maksimalerstatning 
Den samlede erstatning for meromkostning kan pr. forsikringsbegivenhed pr. 
forsikringssted ikke overstige 75.000 kr. (beløbet indeksreguleres ikke). 
10. Selvrisiko 
Af enhver skade gælder der en selvrisiko på 1.000 kr. 
11. Anden Forsikring 
Er der tegnet anden forsikring mod samme risiko vil nærværende forsikring 
først og fremmest bruges til dækning af det, som den anden forsikring ikke 
dækker. 
 

VEDRØRENDE C - GLAS OG SANITET: 
Forsikringen er udvidet til at dække skade på keramiske kogeplader og ovnruder. 
 

 

Simpelt Tyveri 
Forsikringen er udvidet til at dække tyveri af genstande som beror i bygningen og som tilhører institutionen 
og dennes medarbejdere, selvom voldeligt opbrud ikke kan konstateres. 
Dækníngen omfatter ikke tyveri fra redskabsskure, carporte, udhuse og lignende 
Simpelt tyveri er kun dækket i institutionens åbningstid. 
Forsikringen dækker med en førsterisikoforsikringssum på 6.000 kr. pr. skadebegivenhed. 
Der er ingen selvrisiko på denne dækning. 
Forsikringen dækker subsidiært i forhold til anden tegnet forsikring. 
 

 


