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1. Strukturen for særlige betingelser og tekster
Strukturen for ovennævnte er fastlagt og ser ud som følger:
Stikordet til klausulen står yderst til venstre og klausulnummeret med klausulteksten til højre for
dette.
De klausuler der er gældende er følgende:
Individuelle særlige betingelser

nr. 700 – 799

Faste særlige betingelser

nr. 800 – 899

Variable særlige betingelser

nr. 900 – 999

Nedennævnte er anført de særlige betingelser, der anvendes på fgr. 649.

Dækninger:

Særlige betingelsesnr.:

Brand (1000)

800 – 806 og 860 - 863

Grunddækning (2000)

807 - 816 og 845 samt 900 - 904

Storm/snetryk (3000)

817 - 820 og 905 – 910

Rør og kabel (5000)

890, 891 og 919

Stikledning (5100)

920

Glas (5200)

821, 892 - 894

Svamp (6000)

822 - 823 og 911 - 915

Insekt (6300)

824 - 826 og 916 - 918

Husejeransvar (8000)

Bygherreansvar 829

Generelle uafhængige af
betingelsesafsnit.

830 – 836, 865 - 869
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2. Faste særlige betingelser, der anvendes på fgr. 649:
Faste særlige betingelser for 1000 Brand
Dansk Brandteknisk Institut

Automatisk brandalarmeringsanlæg

Nr. 800
Der er givet rabat for regelmæssigt eftersyn af Dansk Brandteknisk Institut.
Det er en betingelse for rabatten, at kopi af den rapport, som Dansk
Brandteknisk Institut udarbejder, videresendes til Tryg efter hvert eftersyn.
Denne klausul gælder ikke udenfor Danmark.

Nr. 801
Der er givet rabat for installation af automatisk brandalarmerings-anlæg
udført efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer. Det er
en betingelse for rabatten, at anlægget en gang årligt - for
forsikringstagerens regning – inspiceres af en sagkyndig, og at denne
sender en erklæring herom til Tryg. Det er en forudsætning, at nævnte
sagkyndige er godkendt af Dansk Brandteknisk Institut, og at det
af erklæringen fremgår, at anlægget er i overensstemmelse med Dansk
Brandteknisk Instituts forskrifter samt er velholdt og i god stand.
For forsikringssteder placeret i udlandet skal anlægget inspiceres af et
inspektionsselskab, der er akkrediteret efter de standarder, der er
gældende i det pågældende land. Forsikringstager skal dokumentere at
inspektionsselskabet som minimum er akkrediteret efter de nationale
standarder.

Vagttilsyn

Brandslukningsudstyr

Tobaksrygning
forbudt

Nr. 802
Der er givet præmierabat for regelmæssigt vagttilsyn. Det er en betingelse
for rabatten, at vagttilsynet udføres 4 gange i døgnet i overensstemmelse
med Skafor's forskrift nr. 224. Vagttilsynet kan, efter aftale med Tryg,
foretages af en person fra virksomheden.

Nr. 803
Der er givet præmierabat for tilstedeværelse af brandslukningsudstyr.
Det er derfor en betingelse, at produktions- og lagerlokaler er forsynet
med brandslukningsudstyr i overensstemmelse med Skafor's "Forskrifter
for Brandslukningsudstyr".

Nr. 804
Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladsen. Dette gælder for
kontor-, produktions- og lagerområder.
Arbejdsgiveren kan dog beslutte, at der må ryges i specifikke områder, som
f.eks. i særligt indrettet rygerum eller rygekabiner eller hvor der arbejder én
person ad gangen (enkeltkontorer, førerkabiner mv.).
Hvis der indrettes rygekabiner, må de ikke opstilles i områder, der er
omfattet af Atex-direktivet eller har høj brandbelastning.
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Det påhviler arbejdsgiveren at udarbejde en skriftlig rygepolitik med
oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens
rygepolitik. Alle ansatte skal have klar besked herom.
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Nr. 805
Der er givet præmierabat for installation af automatisk vandsprinkleranlæg.
Det er en betingelse for rabatten, at anlægget inspiceres og vedligeholdes i
henhold til Dansk Brandteknisk Instituts forskrifter, samt at alle øvrige
forhold i klausul vedrørende sprinkleranlæg er nøje overholdt.
Det er en betingelse, at nedennævnte bestemmelser nøje overholdes:
1.

ANLÆGGETS UDFØRELSE

1.1

Anlægget skal være udført i overensstemmelse med
Dansk Brandteknisk Instituts forskrifter og svare
til den af foreningen fastsatte risikoklasse.

1.2

Anlægget skal være udført af et på Dansk Brandteknisk Instituts liste
opført sprinklerfirma og med materiel og materialer godkendt af
Dansk Brandteknisk Institut.

2.

INSPEKTION

2.1. Anlægget skal være godkendt af Dansk Brandteknisk Institut efter
inspektion af en af Dansk Brandteknisk Institut godkendt sagkyndig.
Første inspektion foretages, efter at anlægget er færdigmeldt af
sprinklerfirmaet.
2.2. Såfremt der foretages udvidelse eller forandringer af det sprinklerbeskyttede område, og der derfor må foretages væsentlige ændringer af
anlægget, forholdes som under 2.1.
2.3. Anlægget skal inspiceres mindst en gang om året (og med højst 15
måneders mellemrum) af en af Dansk Brandteknisk Institut godkendt
sagkyndig. De ved den årlige inspektion konstaterede mangler skal
rettes snarest og senest inden 3 måneder fra inspektionsdagen, og
den sagkyndige skal i øvrigt kunne erklære, at anlægget er i overensstemmelse med Dansk Brandteknisk Instituts forskrifter, vel vedligeholdt og i god stand.
3.

OMKOSTNINGER

3.1. Omkostninger ved såvel den første inspektion som senere årlige
inspektioner afholdes ikke af Tryg-Baltica eller Dansk Brandteknisk
Institut. Virksomheden er forpligtet til uden udgift for den sagkyndige
at stille personale til rådighed ved inspektionen.
4.

ANSVARLIGT PERSONALE

4.1

Der skal på virksomheden findes en ansvarlig person, som er fortrolig
med sprinkleranlæggets funktion. Denne person skal sørge for, at
anlægget er i driftssikker stand, og det skal være pålagt ham, at
bestemmelserne i punkt 5-8 bliver overholdt.
Der skal findes en kompetent vikar for den, der tilser anlægget.
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4.2. Navn og telefonnummer på de i 4.1. omtalte personer skal være
ophængt i sprinklercentralen. Hvis anlægget træder i funktion, skal en
af disse kunne tilkaldes.
5.

DAGLIG DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

5.1. Sprinkleranlægget skal stedse være i driftssikker stand.
5.2. Sprinklerfirmaets drifts- og vedligeholdelsesforskrifter skal være
ophængt på en synlig plads i sprinklercentralen.
5.3. Det skal være pålagt den person, der varetager anlæggets drift, at
påse, at disse forskrifter nøje overholdes.
5.4. Udover, hvad disse måtte indeholde, gælder:
-

at hovedstopventilen og sektionsafspærringsventilerne skal være
sikret i åben stilling på den i pkt. 5.7. angivne måde,

-

at lufttrykket i tørre anlæg og i tryktanke skal holdes indenfor de
foreskrevne grænser, samt

-

at sprinklerne i lokalerne, hvor fugtighed eller ætsende stoffer
forekommer i nævneværdig mængde, f.eks. i appreturanstalt,
blegeri, farveri, garveri, papirfabrikker og cellulosefabrikker, skal
holdes indsmurt med et passende, let smelteligt og ikke skadeligt
beskyttelsesmiddel, f.eks. syrefri vaseline eller voks.
Sådan behandling skal holdes ved lige, for at beskyttelsen stadig
kan være effektiv.

5.5. Sprinklerne må ikke overmales, bortset fra den behandling, der er
omtalt ovenfor. Sprinklerne samt rør, ventiler og tilbehør skal holdes
rene. Rørenes korrisonsbeskyttelse skal holdes ved lige.
5.6. Ventiler, pumper, cisterner o. lign. skal efterses, så ofte det er
nødvendigt, dog mindst hvert 3.år.
Filtret skal renses mindst en gang om året.
5.7. Afspærringsventiler - bortset fra ventiler på manometre - skal være
sikret i rigtig stilling med rem med hængelås eller anden tilsvarende
anordning, som ikke forhindrer en hurtig manøvrering.
5.8. Lokaler, hvori er anbragt hovedstopventiler,
sektionsafspærringsventiler, alarmventil, alarmklokke, pumpe,
cisterne eller anden vandfyldt beholder, skal holdes frostfri. Findes
sprinklerpumpe drevet ved en forbrændingsmotor, må temperaturen i
pumperummet ikke være lavere end + 10° C.
5.9. Ved sprinkleranlæg, hvor der er installeret sprinklerpumpe, skal der
findes tilstrækkelig el-kraft resp. dieselolie til at holde pumpen i drift
med fuld belastning i mindst 6 timer.
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5.10. Reservedele, som er nødvendige for at opretholde anlæggets sikre
funktion, skal altid haves på lager. Sådanne reservedele er sprinklere,
membraner samt pakninger til ventiler.
6.

KONTROL OG JOURNALFØRING

6.1. Kontrol og tilsyn med anlægget skal foretages med passende
mellemrum, dog mindst en gang om måneden. Alarmklokke og
sprinklerpumpe skal afprøves mindst en gang om ugen. Lufttrykket i
tørre anlæg og tryktank skal kontrolleres mindst en gang om ugen.
Acceleratorer skal afprøves en gang om måneden.
Tøralarmventiler skal bevæges mindst 2 gange om året.
6.2. Der skal føres journal over:

7.

-

foretagne afprøvninger,

-

foretagne justeringer eller ændringer,

-

udskiftning af sprinklere (tidspunkt og sted),

-

driftsforstyrrelser (tidspunkt og årsag),

-

anlæggets funktion ved eventuel brand.

ANLÆGGET UDE AF DRIFT

7.1. Såfremt sprinkleranlægget helt eller delvis sættes ud af drift, skal det
omgående anmeldes til brandvæsenet og Tryg.
7.2. Før der lukkes for anlægget, skal hele virksomheden gennemgås, for
at sikre at alle brandmæssige foranstaltninger er i orden. Såfremt
arbejdet på sprinkleranlægget nødvendiggør svejsning,
skærebrænding, lodning, optøning eller anden brandfarlig
arbejdsproces, skal der gives særlig tilladelse hertil af virksomhedens
ledelse.
7.3

Ændringer og reparationer skal så vidt muligt udføres inden for
normal arbejdstid og på en sådan måde, at sprinkleranlægget er ude
af funktion så kort tid som muligt. Så meget som muligt af anlægget
skal holdes i drift under reparationen eller ændringen. Dersom
arbejdet ikke kan udføres på en dag, må der træffes særlige
forholdsregler udenfor arbejdstiden.

7.4. Tobaksrygning er forbudt.
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7.5. I det tidsrum sprinkleranlægget er afbrudt, skal der etableres skærpet
brandberedskab. Herunder skal der placeres ekstra
slukningsmateriel, hvor arbejdet udføres, og virksomhedens
personale skal kende brugen af dette. Personalet der varetager
brandsikringen, skal varsels, inden sprinkleranlægget sættes ud af
drift.
7.6. I fabrikslokaler bør maskinerne standses, hvis der er tale om større
reparationer, eller hvis alarmventiler og lignende skal efterses eller
udskiftes.
7.7. Såfremt et sprinkleranlæg bliver sat ud af drift som følge af skade
eller anden pludselig begivenhed, skal ovennævnte forholdsregler
iagttages så vidt det er muligt, og Tryg skal underrettes.
7.8. Såfremt vandforsyningen helt afbrydes, må muligheden for etablering
af en midlertidig vandforsyning undersøges, og der bør etableres fast
døgnvagt.
8.

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

8.1. Der må ikke træffes foranstaltninger, som kan hindre eller formindske
sprinkleranlæggets effektivitet (forsinkelse af udløsningen eller
hindring af vandspredningen).
8.2. Under spredernes plan skal altid holdes et frit rum af 0,5 m. I lagerrum med højt stablede varer skal det frie rum være 1 m. Varerne må
ikke stables højere end fastsat for den pågældende risikoklasse.
8.3. Der må ikke ophænges genstande i sprinklerne eller sprinklerrørene.
8.4. I usprinklede trapperum og under udvendige halvtage og platforme,
der ikke er sprinklede, må der ikke findes oplag af brandbare
materialer.
8.5. Oplag under åben himmel skal holdes i en fri og ubelastet afstand af
mindst 6 m. fra de sprinklede bygninger.
9.

FORANSTALTNINGER HVIS ANLÆGGET TRÆDER I FUNKTION

9.1. Når anlægget er trådt i funktion, må man konstatere årsagen hertil,
inden der foretages noget.
9.2. Foreligger der brand, skal brandvæsenet afgøre, hvornår der kan
lukkes for anlægget.
9.3. Foreligger der ikke brand, må der straks lukkes for anlægget.
9.4. Anlægget skal herefter omgående sættes i funktionsdygtig stand.

Gældende fra 01.01.2015

Bygning 649

Særlige betingelser

Side 9 af 29

Dagsværdi

Nr. 806
Erstatningen opgøres efter dagsværdiprincippet, iht. definitionen i
forsikringsbetingelsernes pkt. 0250.

Solvarmeanlæg

Nr. 811
Forsikringen er udvidet til at omfatte solvarmeanlæg, der er monteret på
eller i bygningen. Forsikringen dækker ikke skade, der dækkes af garanti
eller skade som følge af frostsprængning.

Solcelleanlæg

Nr. 827 (nytegnes ikke – benyt i stedet 868)
Forsikringen er udvidet til at omfatte solcelleanlæg på/ved bygningen til
fremstilling af el. Forsikringen dækker ikke skade der er dækket af garanti.
Relevant lovgivning skal overholdes herunder
stærkstrømsbekendtgørelsen”.

Transientbeskyttelse af
solcelleanlæg
Nr. 828 (nytegnes ikke – benyt i stedet 869)
Det er en betingelse for dækningen, at solcelleanlægget er forsvarligt sikret
mod overspænding og transienter, hvilket vil sige, at sikringen minimum
skal omfatte følgende:
Effektiv potentialudligning af alle anlæggets berørte komponenter. Den
fælles potentialudligningsskinne skal jordforbindes effektivt og
dimensioneres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske Installationer.
Alle ledninger, incl. signal- og forsyningsledninger, der forsyner
solcelleanlægget skal beskyttes med overspændingsafledere (dvs. at der
på solcelleanlæggets omformer (Inverter) skal monteres
transientbeskyttelse på både AC og DC forsyningssiden). Minimumskrav til
aflederen for forsyningsspænding er 10 KA stødstrøm (8/20 mikrosek.) og
til aflederen for signalledninger 5 KA stødstrøm (8/20 mikrosek.).
Sikringsforanstaltninger

Nr. 860
Brandsikringskrav:
Det er en betingelse for dækning, at følgende 8 krav efterleves. Efterleves
et eller flere af kravene ikke, har det den konsekvens, der er beskrevet
ved det enkelte krav, og er der flere krav, der ikke efterleves, summeres
konsekvenserne. Bemærk at den yderste konsekvens er den, at retten til
erstatning helt mistes for alle involverede dækninger.
1. Varmt arbejde
Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding,
vinkel libning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrændning og andet
arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage,
om- og tilbygninger, moderniseringer og vedligeholdelsesarbejder m.v.
Det er en betingelse, hvor disse arbejdsprocesser gennemføres i
omgivelser, som ikke er indrettet med henblik på varme arbejdsprocesser,
at der foreligger en af Tryg udarbejdet tilladelsesblanket, udfyldt og
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underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den
udførende håndværker.
Tilladelsesblanketten for varmt arbejde skal være underskrevet, inden
varmt arbejde påbegyndes og er gældende for såvel egne som fremmede
håndværkere.
I tilfælde af brandskade forårsaget af varmt arbejde, skal forsikringstageren kunne dokumentere, at tilladelsesblanketten var underskrevet,
inden at arbejdet blev påbegyndt, og at blankettens regler er fulgt. Kan
forsikringstager ikke dokumentere dette, gælder en selvrisiko på kr.
500.000.
Den angivne selvrisiko på kr. 500.000 er udover den i forvejen gældende
selvrisiko og indgår ikke i en for forsikringen eventuel årsmaksimering af
selvrisiko.
2. Termografering og rengøring af el-tavler
Det er en betingelse, at elektriske hovedfordelingstavler og styretavler
større end 0,7 kvadratmeter rengøres, efterses og termograferes mindst
en gang årligt. Termograferingen skal udføres af en certificeret termografør.
I tilfælde af brandskade forårsaget af lysbuen/kortslutning i el-tavle skal
tidspunkt og omfang af sidste eftersyn samt eventuelle udbedringer kunne
dokumenteres. Kan forsikringstageren ikke fremvise en termograferingsrapport, der maksimum må være 12 måneder gammel, og dokumentere, at de
i
rapporten foreslåede udbedringer var gennemført, gælder en selvrisiko på
kr. 250.000. Den angivne selvrisiko på kr. 250.000 er udover den i forevejen gældende selvrisiko og indgår ikke i en for forsikringen eventuel
årsmaksimering af selvrisiko.
3. Rygeforbud i produktions- og lagerlokaler
Det er en betingelse, at virksomheden skilter og ledelsesmæssigt
håndhæver et rygeforbud i produktions- og lagerlokaler.
I tilfælde af brandskade, der skyldes manglende håndhævelse af
rygeforbudet, reduceres den samlede erstatning med 5 %.
4. Brandporte- og døre skal lukkes ved arbejdstids ophør
Det er en betingelse, at virksomhedens ledelse gennem procedurer sikrer,
at brandporte og branddøre uden ABDL-anlæg lukkes umiddelbart efter
arbejdstids ophør.
I tilfælde af en brandskade, hvor det kan godtgøres, at udbredelse skyldtes,
at en eller flere brandporte/branddøre ikke var lukkede, reduceres den
samlede erstatning med 5 %.
5. Udendørs brandbare oplag skal holdes mindst 10 m fra bygning
Det er en betingelse, at virksomhedens ledelse til stadighed sikrer, at åbne
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containere, træpaller, plastpaller/-kasser og andet brandbart udendørs
oplag er placeret minimum 10 meter fra bygninger, hvis disse har
tagudhæng, facadeåbninger som døre/vinduer, eller har mure, som består
af andet end beton eller tegl.
I tilfælde af brandskade, hvor det kan godtgøres, at udbredelse skyldtes, at
åbne containere/træpaller/plastpaller/plastkasser/andet brandbart oplag var
placeret mindre end 10 meter fra de førnævnte bygninger, hvorved ilden
bredte sig til disse, reduceres den samlede erstatning med 5 %.
6. Affaldsspande skal være af metal med låg
Det er en betingelse, at virksomhedens affald i form af let brandbare eller
selvantændelige materialer, som f.eks. papir, cigaretskod/opfejning, klude
med linolie/fernis/lakrester eller klude med andre brandbare væsker, altid
anbringes i metalbeholdere med selvlukkende, tætsluttende, hængslede
metallåg.
I tilfælde af brandskade opstået i førnævnte materialer, der ikke var anbragt i overensstemmelse med denne betingelse, gælder en selvrisiko på
kr. 100.000. Den angivne selvrisiko på kr. 100.000 er udover den i forvejen gældende selvrisiko og indgår ikke i en for forsikringen eventuel
årsmaksimering af selvrisiko.
7. Oplag af brandfarlige væsker i produktionen til et døgns forbrug
Det er en betingelse, at virksomheden i arbejdstiden højst opbevarer
brandfarlige væsker i produktionslokalerne i mængder, der højst svarer til
et døgns forbrug, samt at der på virksomheden maksimum befinder sig 25
oplagsenheder af brandfarlige væsker i produktionslokalerne.
I tilfælde af brandskade, hvor det kan godtgøres, at grænsen for mængden
af brandfarlige væsker i produktionslokalerne blev overskredet, reduceres
den samlede erstatning med 5%
8. Bredbåndspudsere, der benyttes til grovpudsning af træemner skal
sikres med et automatisk punktslukningsanlæg og udsugningsanlæg fra
maskinen skal være forsynet med gnistdeteringsanlæg med automatisk
vandtågeslukning.
Det er en betingelse at bredbåndspudseren sikres mod brand i selve
maskinen ved installation af et punktslukningsanlæg i selve maskinhuset.
Det er desuden en betingelse at afsugningens rørføring mellem bredbåndspudseren og filteranlægget er overvåget af en gnistdetektor, der udløser en
automatisk vandtågeslukning ved detektering af en gnist.
pudseren og filteranlægget er overvåget af en gnistdetektor, der udløser en
automatisk vandtågeslukning ved detektering af en gnist.
Såfremt en brand i bredbåndspudseren breder sig som følge af manglende

Gældende fra 01.01.2015

Særlige betingelser

Bygning 649

Side 12 af 29

punktslukningsanlæg og filteranlæg beskadiges af brand/eksplosion som
følge af manglende sikring af afsugningens rørføring er den samlede skade
undtaget fra dækningen.
Termografering

Nr. 861
Elektriske hoved- og styretavler skal efterses og termograferes mindst én
gang årligt.
I tilfælde af skade skal tidspunkt og omfang af sidste eftersyn samt eventuelle udbedringer kunne dokumenteres.
Konsekvens ved uopfyldt krav:
Såfremt en skade opstår eller breder sig som følge af, at kravet ikke
er opfyldt, vil erstatningen kunne nedsættes eller bortfalde jfr.
Forsikringsaftalelovens § 45 og 51.

Truckladestation

Nr. 862
Opladning og garagering af eltrucks skal foregå på bestemte steder i virksomheden, og indretningen skal følge reglerne i Brandteknisk Vejledning
nr. 21 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
Konsekvens ved uopfyldt krav:
Såfremt en skade opstår eller breder sig som følge af, at kravet ikke er
opfyldt, vil erstatningen kunne nedsættes eller bortfalde jfr.
Forsikringsaftalelovens § 45 og 51.

Udendørs brandbart oplag

Nr. 863
Åbne containere, træpaller og andet brandbart udendørs oplag skal
placeres mindst 10 m fra ydervægge med åbninger eller tagudhæng eller
placeres bag en aflåst indhegning af ståltråd med en højde på min. 2 m.
Konsekvens ved uopfyldt krav:
Såfremt en skade opstår eller breder sig som følge af, at kravet ikke er
opfyldt, vil erstatningen kunne nedsættes eller bortfalde jfr.
forsikringsaftalelovens § 45 og 51.

Faste særlige betingelser for 2000 Grunddækning
Strå-/spåntag
– afskrivning

Nr. 807
Da bygningen er opført med strå-/spåntag opgøres erstatningen for
stormskade på strå-/spåntaget således:
For højst 15 år gamle strå-/spåntage erstattes skader med 100 % af
nyværdien.
For strå-/spåntage der er mere end 15 år gamle nedsættes erstatningen
med 5 % for hvert af de følgende år.
Der ydes ikke erstatning for strå-/spåntage der er mere end 35 år gamle.

Storm

Nr. 808
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Bygningen er ikke forsikret mod storm.
Snetryk

Nr. 809
Bygningen er ikke forsikret mod snetryk.

Storm og snetryk

Nr. 810
Bygningen er ikke forsikret mod storm og snetryk.

Solvarmeanlæg

Nr. 811
Forsikringen er udvidet til at omfatte solvarmeanlæg, der er monteret på
eller i bygningen. Forsikringen dækker ikke skade, der dækkes af garanti
eller skade som følge af frostsprængning.

Jordvarmeanlæg

Nr. 812
Forsikringen er udvidet til, at omfatte jordvarmeanlæg, der indenfor matriklen er monteret i og ved bygningen. Forsikringen dækker ikke skade, der
dækkes af garanti eller skade som følge af frostsprængning.

Varmegenvindingsanlæg

Nr. 813
Forsikringen er udvidet til, at omfatte varmegenvindingsanlæg, der er
monteret i bygningen. Forsikringen dækker ikke skade, der dækkes af
garanti eller skade som følge af frostsprængning.

Ekstra dækning

Nr. 814
Forsikringen mod anden bygningsbeskadigelse er udvidet til at dække
skade, som ellers ikke ville være dækket på grund af undtagelsesbestemmelserne i pkt. 2034.
Hvis svamp- og/eller insektskade eller svamp specialdækning er medforsikret, dækkes herunder også skade, der ellers ikke ville være dækket på
grund af undtagelsesbestemmelserne i pkt. 6013.14, 6113.13 og 6313.14
Hvis forsikringsbetingelserne i øvrigt er opfyldt, dækkes derfor skade på de
forsikrede genstande selv om disse:
-

er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller opført forkert.

-

ikke opfylder bygningslovgivningens regler.

-

er mangelfuldt vedligeholdt.

Når ejerskifte er anmeldt, jf. pkt. 0200, er Tryg forpligtet til at videreføre alle
tegnede dækninger for ejendommens bygninger. Hvis ny ejer overtager
dækningerne, sker det på samme vilkår, som var gældende for tidligere
ejer.
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Hærværk

Nr. 815
Forsikringen er udvidet til at dække skade forvoldt indvendigt i den forsikrede bygning som følge af hærværk, når hærværket ikke er sket i forbindelse med indbrudstyveri.
Det er en betingelse for Trygs erstatningspligt at hærværket anmeldes til
politiet senest 24 timer efter, at skaden er konstateret.
Forsikringen dækker ikke udvendigt hærværk, herunder grafiti.
Forsikringen omfatter ikke driftstab eller anden form for indirekte tab.
Ved enhver skade gælder der en selvrisiko på kr. 20.000.

Dagsværdi

Nr. 816
Erstatningen opgøres efter dagsværdiprincippet, iht. definitionen i forsikringsbetingelsernes pkt. 0250.

Frostsprængning

Nr. 837
Uanset det i forsikringsbetingelserne stk. 2026.11 anførte, dækker
forsikringen ikke frostsprængning af udvendige røranlæg.

Varmt arbejde

Nr. 845
Sikkerhedsforskrift vedr. ”Varmt arbejde”
”Varmt arbejde” defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding,
vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding og andet
varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder
m.v.
Sikkerhedsforskriften tager sigte på de arbejdsprocesser, der gennemføres i
omgivelser, som ikke er indrettet med henblik på varme arbejdsprocesser.
Sikkerhedsforskriften er gældende for egne og fremmede håndværkere.
Det er en betingelse, at varmt arbejde udføres efter gældende sikkerhedsforskrifter, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10 A, 10 B, udarbejdet af
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (eller tilsvarende nationale
brandtekniske vejledninger, hvis forsikringsstedet er placeret uden for
Danmark dog som minimum NFPA 51B)..
Det er ligeledes en betingelse, at der foreligger en af Tryg udarbejdet
tilladelsesblanket, underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder,
brandvagten og den udførende håndværker.
Tilladelsesblanketten for varmt arbejde skal være underskrevet, inden varmt
arbejde påbegyndes.
I tilfælde af en brandskade forårsaget af varmt arbejde skal
forsikringstageren kunne dokumentere, at tilladelsesblanketten var
underskrevet inden arbejdet blev påbegyndt, og at arbejdet blev udført efter
gældende sikkerhedskrav, herunder de brandsikkerhedsforhold, som er
beskrevet i Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10 A, 10 B.

Gældende fra 01.01.2015

Bygning 649

Særlige betingelser

Side 15 af 29

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, gælder en selvrisiko
på kr. 250.000 for hver skadebegivenhed.
Den angivne selvrisiko på kr. 250.000 vedr. varmt arbejde er gældende ud
over en eventuelt i forvejen gældende selvrisiko og indgår ikke i en for
forsikringen eventuelt gældende årsmaksimering af selvrisiko.
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Faste særlige betingelser for 3000 Storm/snetryk
Strå-/spåntag
afskrivning

Nr. 817
Da bygningen er opført med strå-/spåntag opgøres erstatningen for
stormskade på strå-/spåntaget således:
For højst 15 år gamle strå-/spåntage erstattes skader med 100 % af
nyværdien.
For strå-/spåntage der er mere end 15 år gamle nedsættes erstatningen
med 5 % for hvert af de følgende år.
Der ydes ikke erstatning for strå-/spåntage der er mere end 35 år gamle.

Storm

Nr. 818
Bygningen er ikke forsikret mod storm.

Snetryk

Nr. 819
Bygningen er ikke forsikret mod snetryk

Dagsværdi

Nr. 820
Erstatningen opgøres efter dagsværdiprincippet, iht. definitionen i
forsikringsbetingelsernes pkt. 0250.

Faste særlige betingelser for 4700 Europa
Jordskælv

Nr. 600
Forsikringsbetingelsernes pkt. 0140.11 er udvidet til at dække
bygningsskade forårsaget af jordskælv. Denne dækning udgør maksimalt
kr. 5.681.519 indeksreguleret (2015) pr. forsikringsbegivenhed.

Oversvømmelse

Nr. 601
Forsikringsbetingelsernes pkt. 2021.21 er udvidet til at dække
bygningsskade forårsaget af oversvømmelse. Ved oversvømmelse forstås
opstigende vand fra hav, sø, flod eller vandløb, når vandet strømmer fra
overfladen direkte ind i bygningen eller når det stiger op gennem en
afløbsledning. Denne dækning udgør maksimalt kr. 1.136.304
indeksreguleret (2015).

Oversvømmelse
(dæmningsbrud)

Nr. 602
Forsikringsbetingelsernes pkt. 2021.11 er udvidet til at dække
bygningsskade forårsaget af oversvømmelse. Ved oversvømmelse forstås
opstigende vand fra hav, sø, flod eller vandløb, når vandet strømmer fra
overfladen direkte ind i bygningen eller når det stiger op gennem en
afløbsledning. Denne dækning udgør maksimalt kr. 1.136.304
indeksreguleret (2015). Forsikringen dækker tillige skade sket som følge af
brud på dæmning til opmagasinering af vand, såsom vandmagasin ved
vandværk, mølledam eller branddam. Denne dækning udgør maksimalt kr.
5.681.519 indeksreguleret (2015).
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Lavine

Nr. 603
Forsikringsbetingelsernes pkt. 0140.11 er udvidet til at dække
bygningsskade forårsaget af lavine. Denne dækning udgør maksimalt kr.
5.681.519 indeksreguleret (2015) pr. forsikringsbegivenhed.

Jordskred

Nr. 604
Forsikringsbetingelsernes pkt. 0140.11 er udvidet til at dække
bygningsskade forårsaget af jordskred. Denne dækning udgør maksimalt
kr. 5.681.519 indeksreguleret (2015) pr. forsikringsbegivenhed.

Landsænkning

Nr. 605
Forsikringsbetingelsernes pkt. 0140.11 er udvidet til at dække
bygningsskade forårsaget af landsænkning. Denne dækning udgør
maksimalt kr. 5.681.519 indeksreguleret (2015) pr. forsikringsbegivenhed.

Naturskadepool

Nr. 606
Via forsikringen er der indbetalt til Naturskadepoolen, som dækker skader
forårsaget af jordskælv, storm, oversvømmelse, stormflod og vulkanudbrud.

Sublimit på terror

Nr. 607
Forsikringen er udvidet til at dække skade på bygning forårsaget af terror.
Denne dækning udgør maksimalt kr. 5.681.519 indeksreguleret (2015) pr.
forsikringsbegivenhed.
Ved terrorisme forstås en handling, herunder – men ikke begrænset til –
vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere personer,
uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere
organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst,
ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med hensigt til at
påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af
offentligheden.
For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen
er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller
dele deraf.
Skade som følge af ikke-konventionelle våben er ikke dækket. Ikkekonventionelle våben er atomare, biologiske, biokemiske eller kemiske
våben.

Consorcio

Nr. 608
I præmien er inkluderet bidrag til Consorcio. Consorcio dækker i tilfælde af
bygningsskade som følge af naturkatastrofer, terror eller handlinger begået
af de væbnede styrker eller sikkerhedsstyrkerne i fredstid. Det er en
betingelse for dækning, at Tryg er sat under administration, er konkurs eller
under likvidation. Det er tilmed en betingelse for dækning, at nærværende
forsikring omfatter den pågældende skadeårsag.
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Faste særlige betingelser for 5000 Rør og kabel
Rør/kabel

Nr. 890
Forsikringsbetingelsernes pkt. 5000 Rør og kabel omfatter tillige gas-, olie-,
vand-, varme- og afløbsstikledninger i jord i en længde af op til 2 løbende
meter fra bygningsfundament.

Rør/kabel

Nr. 891
Forsikringsbetingelsernes pkt. 5030.20 under pkt. 5000 Rør og kabel
udgår.

Faste særlige betingelser for 5200 Glas
Glas

Nr. 821
Forsikringen er udvidet til at dække - brud på glas eller andet lignende erstatningsmateriale herfor samt el- og lysinstallationer - i udendørs lamper
og projektører.

Glas

Nr. 892
Forsikringsbetingelsernes pkt. 5211.12 udgår.

Glas

Nr. 893
Forsikringsbetingelsernes pkt. 5211.11 og 5211.12 udgår.

Glas

Nr. 894
Forsikringen dækker udelukkende glas for beboelsen.

Faste særlige betingelser for 6000 Svamp
Gulvkonstruktion

Nr. 822
Svampeangreb, der opstår eller udbreder sig fra stueetagens
gulvkonstruktion er ikke dækket.

Ventilation

Nr. 823
Det er en betingelse for svampeskadedækningen, at ventilationsåbningerne
til rummet under stueetagens gulv altid holdes frie og utildækkede

Faste særlige betingelser for 6300 Insekt
Husbukke

Nr. 824
Forsikringen dækker ikke skade forvoldt af husbukke.

Borebiller

Nr. 825
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Forsikringen dækker ikke skade forvoldt af borebiller.
Husbukke

Nr. 826
Ved tegning af forsikringen på ejendommen konstateredes angreb af
husbukke, som blev bekæmpet ved varme- og giftbehandling. Træværket
bærer spor af dette angreb.
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Faste særlige betingelser for 8000 Husejeransvar
Bygherreansvar

Nr. 829
Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade på personer eller ting,
som forsikringstageren pådrager sig i sin egenskab af bygherre i forbindelse med projekter for nybyggeri eller tilbygning og renovering af de af forsikringen omfattede ejendomme.
Dækningen ydes indenfor de grænser, som policen bestemmelser i øvrigt
fastsætter, i det omfang disse ikke er fraveget nedenfor.
Forsikringen dækker ikke:
-

projekter, hvor forsikringstageren deltager aktivt i arbejdets fysiske
udførelse eller i byggeledelsens faglige beslutninger.

-

ansvar for skade på bygninger eller anlæg beliggende mindre end 5
meter fra udgravninger.

-

ansvar for skade på ting tilhørende lejere eller andre, og som befinder
sig i den ejendom, der er genstand for om-/tilbygning eller renovering.

-

ansvar for skade, der kan henføres til fejl eller mangler i projekt- eller
tegninsmateriale.

-

ansvar for skade, der skyldes:
•

permanent eller midlertidige grundvandssænkning,

•

ramning eller nedvibrering af pæle eller spuns,

•

optrækning eller opvibrering af pæle eller spuns,

•

undermuring, understøbning eller afstivningsarbejde af egen eller
tredjemands bygning eller anlæg,

•

nedbrydningsarbejder, herunder sprængningsarbejder,

•

ansvar for skade på de til arbejdernes udførelse anvendte materialer, entreprenørs materiel, på terræn, veje, fortove, anden terrænbefæstelse eller overfladematerialer eller på ledninger, rør eller
kabler.

•

ansvar for driftstab, avancetab, huslejetab eller andre indirekte tab,
uanset hvem, der lider sådanne tab,

•

ansvar for forurening af enhver art.

Forsikringen dækker således heller ikke det i pkt. 8020.49 nævnte
ansvar.
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Forsikringstid
Forsikringen dækker ansvar for skade, der konstateres og anmeldes til
Tryg senest 12 måneder efter det skadevoldende projekts aflevering til
forsikringstageren.
Selvrisiko
For dækning i henhold til denne udvidelse gælder en selvrisiko på kr. 2.000
af enhver tingskade.

Maskinelt opsatte faste særlige betingelser.
Generelle (på bygningsniveau)
Fredet bygning

Nr. 830
I de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit 0250 om skadeopgørelse
udgår bestemmelsen om at erstatning kun ydes for gængse byggematerialer og byggemetoder på skadestidspunktet, i det omfang dette er nødvendigt til opfyldelse af fredningsmyndighedens krav ved retablering efter
en af forsikringen dækket skade.

Fredet bygning

Nr. 831
Da den forsikrede ejendom er fredet, gør vi opmærksom på begrænsningen i forsikringsbetingelsernes afsnit 0250 om skadeopgørelse, at erstatningen baseres på byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på
skadetidspunktet.

Fredet bygning

Nr. 865
Den i policen anførte forsikringssum (indeksreguleret) udgør den højeste
samlede udgift for selskabet alt inklusive – herunder indregnet forøgede
byggeadministrationsomkostninger i forbindelse med opgørelse af skaden
samt forøgede byggeudgifter til lovliggørelse og følgeudgifter i henhold til
betingelserne.
Underforsikring kan ikke gøres gældende.
Bestemmelserne i betingelsernes punkt 0250 – Skadeopgørelse – afsnit
0250.20 udgår, hvis der ved reparation eller genopførelse anvendes
byggematerialer, konstruktioner og byggemetoder svarende til det
skaderamte.
Udsmykning m.m. nævnt i betingelsernes punkt 1010.70 skal være
indregnet i ovennævnte forsikringssum, hvorfor den nævnte begrænsning
udgår.
Med disse forsikringsbetingelser er det tilkendegivet, at krav fra
Kulturarvstyrelsen vedrørende reparation/genopførelse efter en
dækningsberettiget bygningsskade erstattes indenfor den aftalte sum.
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Uanset policens- og betingelsernes ordlyd er restværdidækning ikke
omfattet af forsikringen.
Eventuelle afskrivninger som følge af alder i henhold til betingelsernes
ordlyd er til en hver tid gældende.

Fredet bygning

Nr. 866
Bestemmelserne i betingelsernes punkt 0250 – Skadeopgørelse – afsnit
0250.20 udgår, hvis der ved reparation eller genopførelse anvendes
byggematerialer, konstruktioner og byggemetoder svarende til det
skaderamte.
Med disse forsikringsbetingelser er det tilkendegivet, at krav fra
Kulturarvstyrelsen vedrørende reparation/genopførelse efter en
dækningsberettiget bygningsskade erstattes indenfor den aftalte sum.
Uanset policens- og betingelsernes ordlyd er restværdidækning ikke
omfattet af forsikringen.
Eventuelle afskrivninger som følge af alder i henhold til betingelsernes
ordlyd er til en hver tid gældende.

Fredet bygning

Nr. 867
Bestemmelserne i betingelsernes punkt 0250 – Skadeopgørelse – afsnit
0250.20 udgår, hvis der ved reparation eller genopførelse anvendes
byggematerialer, konstruktioner og byggemetoder svarende til det
skaderamte.
Med disse forsikringsbetingelser er det tilkendegivet, at krav fra
Kulturarvstyrelsen vedrørende reparation/genopførelse efter en
dækningsberettiget bygningsskade erstattes indenfor den aftalte sum.
Eventuelle afskrivninger som følge af alder i henhold til betingelsernes
ordlyd er til en hver tid gældende.

Solcelleanlæg uden transientbeskyttelse
Nr. 868
Forsikringen er udvidet til at omfatte solcelleanlæg på bygningen til
fremstilling af el. Forsikringen dækker ikke skade, der er dækket af
garanti. Relevant lovgivning, herunder Stærkstrømsbekendtgørelsen,
skal overholdes.

Det er en betingelse for dækning, at montering og installation foretages
jf. Dansk Standard – DS:39:2013, og at installatøren har et KSOinstallatørcertifikat.
Afskrivningsregler for solcelleanlæg
Alder på solcelleanlægget:
0 – 5 år

Erstatning:
100%
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80%
60%
40%
20%

Hvis forsikringen er tegnet med selvrisiko fratrækkes selvrisiko i
erstatningsopgørelsen efter eventuel afskrivning som følge af alder.
Efter en dækningsberettiget skade medregnes værdien af
solcelleanlægget ikke i bygningens skadegrad eller skadeprocent.
Solcelleanlæg med transientbeskyttelse
Nr. 869
Forsikringen er udvidet til at omfatte solcelleanlæg på bygningen til
fremstilling af el. Forsikringen dækker ikke skade, der er dækket af
garanti. Relevant lovgivning, herunder Stærkstrømsbekendtgørelsen,
skal overholdes.
Det er en betingelse for dækning, at montering og installation foretages
jf. Dansk Standard – DS:39:2013, og at installatøren har et KSOinstallatørcertifikat.
Afskrivningsregler for solcelleanlæg
Alder på solcelleanlægget:
0 – 5 år
5 – 10 år
10 – 15 år
15 – 20 år
Over 20 år

Erstatning:
100%
80%
60%
40%
20%

Hvis forsikringen er tegnet med selvrisiko fratrækkes selvrisiko i
erstatningsopgørelsen efter eventuel afskrivning som følge af alder.
Efter en dækningsberettiget skade medregnes værdien af
solcelleanlægget ikke i bygningens skadegrad eller skadeprocent.
Transientbeskyttelse af solcelleanlæg
I forbindelse med en skade som følge af overspænding og transienter,
er det en betingelse for dækning, at det kan dokumenteres at
solcelleanlægget er forsvarligt sikret mod disse, hvorfor sikringen som
minimum skal omfatte følgende:
Effektiv potentialudligning af alle anlæggets berørte komponenter. Den
fælles potentialudligningsskinne skal jordforbindes effektivt og
dimensioneres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske
Installationer.
Alle ledninger, inkl. signal- og forsyningsledninger, som forsyner
solcelleanlægget skal beskyttes med overspændingsafledere på
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solcelleanlæggets netspændingsside (AC). Minimumskrav til aflederen
for forsyningsspænding er 10 KA stødstrøm (8/20 mikrosek.) og til
aflederen for signalledninger 5 KA stødstrøm (8/20 mikrosek.).

Maskinelt opsatte faste særlige betingelser – Generelle
Moms

Nr. 832
I erstatningen for bygninger til erhvervsmæssigt anvendelse medregnes
ikke meromsætningsafgift (moms) i erstatningen.

Moms

Nr. 833
Forsikringen er udvidet til, at der også for erhvervsmæssige bygninger
medregnes meromsætningsafgift (moms) i erstatning, når sikrede ikke er
momsregistreret.

Reassurance

Nr. 834
Efter forsikringstageres ønske er denne police reassureret til
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Forsikringstageren er forpligtet til at respektere alle reassurandøres afgørelser og dispositioner, der refererer til denne police. Herunder størrelsen
af og tidspunktet for udbetaling af erstatninger under policen.

Undtagelsesbestemmelse ansvar

Nr. 835
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, som direkte eller
indirekte, helt eller delvis skyldes
- datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf,
- tilsyn med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner
i anlæg, systemer, eller kombinationer heraf,
- kontrol, godkendelse, beslutning, attestation eller påtegning om forhold
for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer
eller kombinationer heraf har betydning (herunder – men ikke begrænset
til – direktørens, bestyrelsesmedlemmers og revisorers udførelse af
deres opgaver).
Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om
datoer i forbindelse med årtusindeskiftet eller et hvilket som helst andet
tidspunkt.
Ved datoforekomst forestås enhver tidsangivelse, der baserer sig på et
kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal
eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller
kombination heraf.
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Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk
genstand eller gruppe af genstande, uanset om der har karakter af fast
ejendom eller løsøre, herunder – men ikke begrænset til – edb-hardware,
- software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips).
Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og
ethvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb,
papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer
eller andet af materiel eller immateriel karakter.
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Nr. 836
Retshælpsforsikringen dækker ikke omkostninger i forbindelse med tvister
af nogen art, hvor krav, direkte eller indirekte, helt eller delvis begrundes i
eller støttes på, at sikrede eller andre har lidt tab eller skade eller kræver
anden genopretning som følge af:
- datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf,
- tilsyn med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner
i anlæg, systemer, eller kombinationer heraf,
- kontrol, godkendelse, beslutning, attestation eller påtegning om forhold
for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer
eller kombinationer heraf har betydning (herunder – men ikke begrænset
til – direktørens, bestyrelsesmedlemmers og revisorers udførelse af
deres opgaver).
Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om
datoer i forbindelse med årtusindeskiftet eller et hvilket som helst andet
tidspunkt.
Ved datoforekomst forestås enhver tidsangivelse, der baserer sig på et
kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal
eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller
kombination heraf.
Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk
genstand eller gruppe af genstande, uanset om der har karakter af fast
ejendom eller løsøre, herunder – men ikke begrænset til – edb-hardware,
- software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips).
Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og
ethvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb,
papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer
eller andet af materiel eller immateriel karakter.
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3. Faste variable særlige betingelser
Variable særlige betingelser for 2000 Grunddækning
Storm

Nr. 900
Dækning ved 2021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse
med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Storm

Nr. 901
Dækning ved 2021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse
med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Storm

Nr. 902
Dækning ved 2021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse
med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Storm og snetryk

Nr. 903
Dækning ved 2021 Storm og 2022 Snetryk omfatter ikke skade opstået i
eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Storm og snetryk

Nr. 904
Dækning ved 2021 Storm og 2022 Snetryk omfatter ikke skade opstået i
eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Variable særlige betingelser for 3000 Storm/snetryk
Storm

Nr. 905
Dækning ved 3021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse
med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Storm

Nr. 906
Dækning ved 3021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse
med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Storm

Nr. 907
Dækning ved 3021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse
med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Snetryk

Nr. 908
Dækning ved 3022 Snetryk omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse
med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Snetryk

Nr. 909
Dækning ved 3022 Snetryk omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse
med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Snetryk

Nr. 910
Dækning ved 3022 Snetryk omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse
med de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Variable særlige betingelser for 5000 Rør og kabel
Rør og kabel

Nr. 919
Forsikringen dækker ikke skade på rør fra før XXXX

Variable særlige betingelser for 5100 Stikledning
Stikledning

Nr. 920
Forsikringen dækker ikke skade på stikledninger fra før XXXX

Variable særlige betingelser for 6000 Svamp
Svamp

Nr. 911
Svampeskade, der opstår i eller udbreder sig fra nedenfor nævnte bygningsdele, er ikke omfattet af forsikringen:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Svamp

Nr. 912
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Svampeskade, der opstår i eller udbreder sig fra nedenfor nævnte
bygningsdele, er ikke omfattet af forsikringen
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Svamp

Nr. 913
Svampeskade, der opstår i eller udbreder sig fra nedenfor nævnte
bygningsdele, er ikke omfattet af forsikringen
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Svamp

Nr. 914
Svampeskade, der opstår i eller udbreder sig fra nedenfor nævnte
bygningsdele, er ikke omfattet af forsikringen
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Svamp

Nr. 915
Svampeskade, der opstår i eller udbreder sig fra nedenfor nævnte
bygningsdele, er ikke omfattet af forsikringen
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Variable særlige betingelser for 6300 Insekt
Insekt

Nr. 916
Ved ejendommens besigtigelse konstateredes uddødt angreb af husbukke i
de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Insekt

Nr. 917
Ved ejendommens besigtigelse konstateredes uddødt angreb af husbukke i
de nævnte bygningsdele:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Insekt

Nr. 918
Ved ejendommens besigtigelse konstateredes uddødt angreb af husbukke i
de nævnte bygningsdele:
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