
 
 
 
ALMINDELIGE BETINGELSER FOR FORSIKRING AF REJSEKOLLEKTIONER 
 
 
Udvidede vilkår 
 

Under transport dækker forsikringen (med undtagelse af tyveri) 
fysisk skade på eller tab af den forsikrede kollektion som følge af, at 
en ulykkelig hændelse rammer denne under transporten eller den 
dermed forbundne på- og aflæsning samt op-, hen- og ned-bæring, 
jfr. Udvidede danske Betingelsers § 1, dog med de undta-gelser der 
følger af Udvidede danske Betingelsers §§ 4, 5 og  6 samt nedenfor 
anførte undtagelser. 
 

Under ophold (herunder også, når bilen forlades) dækker forsik- 
ringen kun tab af og skade på de forsikrede genstande, som er en  
direkte følge af påkørsel, ild eller eksplosion eller tilfældig udstrøm- 
ning af vand fra røranlæg og sædvanlige vandinstallationer med  
undtagelse af udvendige spildevandsledninger. 
 

Tyveri 
 

Uanset bestemmelserne i Udvidede danske Betingelsers § 1 
erstattes tyveri kun som følger: 
 

Under forsendelse som indskrevet rejsegods eller pr. forsendel- 
sesdokument erstattes såvel tyveri af hele kolli som partielt tyveri. 
 

Under ophold  dækkes tyveri som følger: 
 

a. På hoteller:  Indbrudstyveri fra aflåset værelse. 
b. Hos forsikringstagerens kunder: Indbrudstyveri. 
c. På repræsentantens private adresse: Indbrudstyveri. 

d.  I forsikringstagerens/repræsentantens bil: Tyveri fra lukket 
og 

      aflåset bil. På hverdage i tiden fra kl. 20.00 til kl. 08.00 samt 
      søn- og helligdage hele døgnet dækkes dog højst kr. 100.000 
      (resp. forsikringssummen, hvis denne  er mindre), medmindre 
      bilen parkeres i aflåset privatgarage. 
 

Parkeres bilen på hverdage inden kl. 20.00, er der dækning for 
højst kr. 100.000, medmindre brugeren har tilset bilen, og at et 
eventuelt tyveri er anmeldt til politiet samme dag senest kl. 20.00.  
 

Det er en betingelse, at bilen parkeres under så betryggende for- 
hold som muligt, samt at de forsikrede genstande anbringes i bi- 
lens aflåsede bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, da  
inde i bilen, tildækket på en sådan måde, at de ikke er synlige  
udefra. 
 

Ran og røveri 
 

Forsikringen dækker endvidere mod ran og røveri. 
 

Det er en betingelse, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter  
ranet/røveriet. 
 

Undtagelsesbestemmelser 
 

Udover de i Udvidede danske Betingelsers §§ 4, 5 og 6 anførte 
undtagelser, dækker forsikringen ikke skade, tab eller omkost- 
ninger, der er en følge af: 
a. Uredelig handling af nogen i forsikringstagerens tjeneste  
 stående person. 
b. Kørselsulykke, hvor forsikringstageren - eller anden fører med  
 forsikringstagerens vidende - var beruset. 

c.  At den forsikrede kollektion benyttes, betjenes eller 
demonstreres, 

d. Tyveri af håndbagage. 
e. Tyveri fra åbne/uaflåsede biler. 

f.  At den forsikrede kollektion bliver forlagt eller glemt. 
g.  Drifttab, tab af marked eller lignende. 
h.  Temperaturforandring, uanset årsag. 

 

Forsikringen dækker ikke ridser og skrammer samt slitage, grad- 
vis forringelse eller dårlig vedligeholdelse af/på brugte varer. 
 

Undtagne varearter 
 
Medmindre andet er anført omfatter forsikringen ikke genstande 
såsom mobiltelefon, bærbar PCer, bærbar telefax o.lign.  
 
Atomforureningsklausul 
 

Uanset bestemmelserne i denne police gælder følgende klausul: 
 

Forsikringen dækker ikke skade, tab, omkostninger eller ansvar,  
som er en direkte eller indirekte følge af: 
 

1.1. ioniserende stråling eller radioaktiv forurening forårsaget  
 af atomkernebrændsel, -reaktion eller -affald. 
 

1.2. radioaktiv, giftig, eksplosiv eller andre forurenende 
 egenskaber ved atomkerneanlæg, -reaktorer eller andre  
 atomkerneinstallationer samt komponenter heraf. 
 

1.3. krigsvåben i hvilke anvendes atom- eller kernefission 
 og/eller fusion eller anden lignende reaktion eller radio- 
 aktiv kraft eller substans. 
 

Forsikringssum og erstatningsberegning 
 

Forsikringssummen danner grænsen for Selskabets erstatnings- 
pligt i hvert enkelt tilfælde, og i skadetilfælde påhviler det den  
forsikrede at bevise forsikringsværdien. 
 

Som forsikringsværdi ansættes de forsikrede genstandes ind- 
købspris excl. moms. 
 

Forsikringssummen skal svare til forsikringsværdien. 
 

Forholdsregler i skadestilfælde 
 

Ved indtruffen skade skal anmeldelse heraf straks ske til Selskabet's 
hovedkontor. 
Hvis trediemand er ansvarlig (f.eks. ved sammenstød), skal kra- 
vet mod denne sikres. 
I tilfælde af tyveri, ran eller røveri skal der straks indgives anmel- 
delse til politiet, og kvittering for anmeldelse indsendes til Selskabet. 
 

Erstatningsudbetaling 
 

Udbetaling af erstatning sker senest 14 dage efter, at alle bevis- 
ligheder er tilvejebragt og erstatningsberegning foreligger. 
 

Erstatning for tyveri, ran og røveri  kan dog tidligst kræves betalt 2  
måneder efter skadens behørige anmeldelse, og kun såfremt de  
stjålne effekter da ikke er kommet til veje. 
 

Forsikring andetsteds 
 

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme  
risiko, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er  
eller bliver  tegnet andet sted, gælder nærværende forsikring med  
samme forbehold. 
 

Fornyelse og opsigelse 
 

Forsikringen er fortløbende for et år ad gangen og kan af såvel 
forsikringstageren som Selskabet opsiges med 1 måneds skriftligt  
varsel til et forsikringsårs udløb. 
 

Endvidere kan forsikringen af hver af parterne ophæves med 14 
dages skriftligt varsel efter enhver erstatningsudbetaling eller efter 
et erstatningskravs afvisning. 
 

 
 


