
 

3 Step IT 
 
Forsikringsbetingelser 
 
Maskinkaskodækning 
Branddækning 
Tyveridækning (indbrudstyveri) 
Vanddækning 
Fællesbetingelser 
 
MASKINKASKODÆKNING 
i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 
 
1. Forsikringsbetingelser 
For Maskinkaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte fællesbetingelser for 
Erhvervsforsikringen. 
 
Hvem er dækket? 
 
2. Forsikringstageren 
Forsikringstageren som ejer eller bruger af det forsikrede. 
 
Hvad omfatter maskinkaskodækningen? 
 
3. Maskinkaskodækningen kan omfatte: 
- Maskinkaskoskader (pkt. 4-5) 
- Ekstraordinære udgifter (pkt. 6) 
Af policen fremgår det, hvilke af disse dækninger De har købt. 
 
4. Ved maskinkaskoskader omfatter dækningen: 
Skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag med de 
nedenfor angivne undtagelser. 
Dækningen forudsætter, at forsikringsgenstandene er færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt 
tilfredsstillende afleveret. 
Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og flytning indenfor forsikringsstedet. 
 
5. Maskinkaskodækningen omfatter ikke: 
- skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion. 
- skade, for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig iflg. kontrakt eller lov. 
- den risiko der er forbundet med at forsikringstageren lejer, låner eller leaser ting ud, med mindre andet er anført i 
policen. 
- normal slitage, gradvis forringelse, rust, tæring, forbrænding, tilkulning, oxydering, skrammer i malede eller polerede 
flader, og vedligeholdelsesudgifter af enhver art. Driftstab eller andre indirekte følgeskader. 
- skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last. 
- skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes ansvarlige 
medarbejderes side. 
- skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren 
eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt. 
- olie og kølemedier eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler, remme, snore, værktøj, forme, 
standser, matricer, skriftskiver eller andre sådanne dele, som fra tid til anden fordrer udskiftning. 
- fundamenter og murværk. 
- begivenheder, der alene består i funktionsfejl. 
- skade, der er en følge af forsikringsbegivenheder, som er eller ville være dækket af en på almindelige 
danske betingelser tegnet brand-,tyveri- og vandskadeforsikring. 



 

Hvad omfatter ekstraordinære udgifter? 
 
6. Ekstraordinære udgifter omfatter: 
Skader som skyldes strejke, lockout, force majeure, over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luft 
- og ekspresfragt erstattes kun når policen indeholder særlig bestemmelse herom. 
Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning 
i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. 
Udgift til foreløbig reparation er Codan uvedkommende. 
 
Hvilke ting er dækket? 
 
7. Maskiner 
Maskinkaskodækningen omfatter de maskiner der er specificeret i policen for Kaskoforsikring for løsøre under 
afsnittet 'Maskinkaskodækning - specifikation'. 
 
Hvor dækkes tingene? 
 
8. På forsikringsstedet 
Maskinkaskodækningen omfatter skade på de forsikrede ting, når de befinder sig på den/de adresse(r) dækningen er 
tegnet for. 
 
Hvordan fastsættes erstatningen? 
 
9. Erstatningsopgørelse for totalskader 
Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes 
nyværdi og deres værdi efter skaden. 
 
10. Erstatningsopgørelse for partiel skade 
Codan godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, hvori de 
befandt sig umiddelbart før skadens indtræden. 
 
11. Genanskaffelsespligt 
Maskiner skal inden 1 år fra skadedagen være genanskaffet, resp. genanskaffelse efter Codans skøn betryggende 
sikret, i modsat fald opgøres tabet på grundlag af dagsværdien. Forskellen mellem den til nyværdi og den til dagsværdi 
svarende del af erstatningen udbetales først, når de skaderamte genstande er genanskaffet, respektive genanskaffelse 
efter Codans skøn betryggende sikret. 
 
12. Ekstraudgifter m.v. 
Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej samt udgifter, f.eks. som følge af gennembrydning 
eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, erstattes efter normale takster. 
Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det 
normalt ville have kostet at udbedre skaden. 
Udgift til foreløbig reparation er Codan uvedkommende. 
 
13. Ændring efter skade 
Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i forbindelse med 
en skade må kun finde sted med Codans samtykke. 
 
14. Dagsværdi 
Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen incl. fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens 
indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 
 
  



 

15. Nyværdi 
Ved nyværdi forstås den efter dagsværdiprincippet udregnede værdi uden fradrag for alder og brug, men alene med 
rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 
 
16. Underforsikring 
Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af hver maskine er højere end forsikringssummen, 
foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. 
Omfatter maskinkaskodækningen mere end 1 maskine, opgøres underforsikring særskilt for hver enkelt maskine. 
 
Selvrisiko 
 
17. Selvrisiko 
Af enhver skade bærer forsikringstageren den for Maskinkaskodækningen anførte selvrisiko pr. maskine. 
Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom 
beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 
 
Foreligger underforsikring fradrages selvrisikoen fuldt ud i den andel af skadebeløbet, der efter 
underforsikringsreglerne falder på Codan. 
 
Forhold under forsikringens løbetid 
 
18. Sikkerhedsforskrifter 
Det er en forudsætning for forsikringsdækningen: 
- at forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god og 
driftssikker stand og straks lader fejl og mangler, som kommer til hans eller deres kundskab afhjælpe, herunder lader 
de reparationer og ændringer udføre, som Codan måtte anse for nødvendige. 
- at de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes. 
- at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes betjening, benyttelse, belastning 
og vedligeholdelse overholdes. 
 
Transientbeskyttelse 
For større stedfaste EDB-installationer (main-frame) gælder, at det er en forudsætning for forsikringens 
dækning, at Forsikringstager overfor Debitor stiller krav om at udstyret er forsynet med transcientbeskyttelse 
bestående af overspændingsbeskyttelse på nettilgangssiden på alle faser og 0-leder, og at 
der er udført intern beskyttelse på signalkredsen. Det er desuden en betingelse, at den funktionsmæssige 
jordforbindelse til overspændingsbeskyttelsen potentialudlignes til ydre steldele og fremmede ledende 
dele. 
Ovenstående krav omfatter ikke PC-baserede installationer.  



 

BRANDDÆKNING 
 
Hvad omfatter brandforsikringen?                    
                                                                          
Branddækningen omfatter direkte skader som følge af:                  
                                                                          
- brand (pkt. 5-6)             
                                                                       
der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede ting.          
                                                                     
5. Ved brand omfatter dækningen direkte skader som følge af: 
- ildebrand.                                                                
- lynnedslag, herunder overspændning/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået ned direkte i det 
forsikrede løsøre eller de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror.                     
- eksplosion, som er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en 
voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.                                                    
- sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og 
udenfor beholderen.     
- nedstyrtning af eller fra luftfartøj.                                     
- pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 
- slukning, når der er tale om en forsvarlig foranstaltning for at begrænse en skade som er omfattet af 
branddækningen.                        
                                                                             
6. Ved brand omfatter dækningen ikke:  
- pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning                                                                 
 - slukning, når der er tale om en forsvarlig foranstaltning for at begrænse en skade som er omfattet af 
branddækningen.                                             
- skader ved ild, der ikke kan betegnes som brand, for eksempel svidning, forkulning, overophedning eller 
smeltning.                          
- skader på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende, udsættes for ild eller varme og 
derved kommer i brand eller beskadiges.                                                   
- skader ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, 
herunder skader på tilhørende isolationsmateriale.                                        
- skader ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener iøvrigt.     
- sønderrivning af dampkedler og autoklaver som følge af materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk 
eller istryk eller skader som følge af tørkogning.                                           
- nedstyrtning af eller fra luftfartøj, når skaden er forårsaget af medførte sprængstoffer.                                                   
- skader, som er eller ville være omfattet af en Løsøre vanddækning eller en Løsøre 
tyveridækning.                                              
- driftstab eller andre indirekte tab.                                      
 
  



 

TYVERIDÆKNING (indbrudstyveri) 
 
Hvad omfatter tyveridækningen? 
                                                                              
Tyveridækningen omfatter direkte skader som følge af:                     
                                                                              
- indbrudstyveri (pkt. 5-6)   
                                                
5. Ved indbrudstyveri omfatter dækningen direkte skader som følge af:  
- indbrudstyveri. Indbrudstyveri foreligger, når tyven ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler 
har skaffet sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- og kælderrum, er kommet ind gennem åbninger der ikke er 
beregnet til indgang, stjæler ting gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt.              
                                                                            
Dækningen for indbrudstyveri omfatter kun ting der beror i bygninger.     
Dækningen er betinget af, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåst og at vinduer er lukkede og 
tilhaspede. 
                                                                            
Åbne skure, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende betragtes ikke som 
bygninger.                   
                                                                            
6. Ved indbrudstyveri omfatter dækningen ikke: 
- tyveri fra værdiopbevaringsenhed eller -boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, hvis disse har 
været efterladt på forsikringsstedet.                                                        
- skader som er eller ville være omfattet af Løsøre branddækning eller Løsøre 
vanddækning.                                                       
- driftstab eller andre indirekte tab.        
 
Transport 
For ambulant udstyr er det en betingelse, at de forsikrede genstande transporteres i en dertil egnet 
emballage/taske. 
Forsikringen dækker ikke tyveri, der ikke kan betegnes som indbrudstyveri, dog bortset herfra tyveri fra 
lukket og aflåst bil (motorkøretøj), der betegnes som simpelt tyveri. 
Det er en betingelse for forsikringens dækning, at Forsikringstager overfor Debitor stiller krav om at de 
forsikrede genstande, når disse beror i bil (motorkøretøj), anbringes i aflåst bagagerum. Hvis dette ikke 
kan lade sig gøre, da tildækket således at det ikke er synligt udefra. 
I tilfælde af tyveri skal der være tydelige tegn på, at opbrydning har fundet sted. 
Når bilen (motorkøretøjet) forlades for natten i tidsrummet fra kl. 20:00 til kl. 07:00, er det endvidere en 
betingelse, at dette er anbragt i aflåset garage (ikke garagekompleks). 
Hvis et tyveri konstateres uden for dette tidsrum, men de forsikrede genstande har ligget i bilen (motorkøretøjet) 
natten over, betragtes tyveriet som sket om natten, med mindre det modsatte kan bevises.  



 

VANDDÆKNING 
 
Hvad omfatter vanddækningen?                        
                                                                            
Vanddækningen omfatter direkte skader som følge af:                     
                                                                            
- udstrømning af vand  (pkt. 5-6)             
- udstrømning af olie eller kølevæske (pkt. 7-8)          
- voldsomt skybrud eller tøbrud  (pkt. 9-10)         
- snetryk, storm og skypumpe  (pkt. 11-12)        
                                                                     
der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede ting.        
                                                                     
5. Ved udstrømning af vand omfatter dækningen direkte skader som følge af  
- vand, der tilfældigt strømmer ud fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, 
badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering og spildevandsledninger.                   
                                                                              
Selskabets erstatningspligt er dog betinget af, at forsikringstageren i det omfang det er muligt, drager omsorg 
for:                            
                                                                              
- at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør- og varmeanlæg, herunder 
varmtsvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes.                                         
- at de ovenfor nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte. 
- at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse.             
- at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk.                                                                     
- at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt vedlige.                                                                     
                                                                             
6. Ved udstrømning af vand omfatter dækningen ikke:                       
- skade ved langsom udsivning af vand.                                      
- skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør.                            
- skade ved bygge- og reparationsarbejder, derunder reparation elle ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang 
skaden kan fordres erstattet hos andre.                                                            
- udgifter til optøning.                                                    
- skader som er eller ville være dækket af en Løsøre branddækning eller en Løsøre 
tyveridækning.                                                  
- driftstab eller andre indirekte tab 
 
Udstrømning af olie eller kølevæske 
  
7. Ved udstrømning af olie eller kølevæske omfatter dækningen direkte skader som følge 
af:                                              
- olie eller kølevæske der tilfældigt strømmer ud fra olietank, oliefyr, køleskab eller køleanlæg.                                            
 
8. Ved udstrømning af olie eller kølevæske omfatter dækningen ikke:       
- skade ved langsom udsivning af olie eller kølevæske.                      
- skade på varer i fryse-/kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse-/kølerum, når varerne direkte 
beskadiges af tilfældigt udstrømmende kølevæske.                                           
- tab af olie eller kølevæske.                                              
- skader som er eller ville være dækket af en Løsøre branddækning eller en Løsøre 
tyveridækning.                                                  
- driftstab eller andre indirekte tab                                                                                                                    
                                                                                 
9. Ved voldsomt skybrud eller tøbrud omfatter dækningen direkte skader som følge af: 
- vand der som følge af voldsomt skybrud eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af 
forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger og gennem afløbsledninger.                           



 

10. Ved voldsomt skybrud eller tøbrud omfatter dækningen ikke: 
- skade på løsøre beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, 
plastfolie eller lignende. 
- skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.                 
- skade ved nedbør der trænger ind gennem tag eller væg.                    
- skader som er eller ville være dækket af en Løsøre branddækning eller en Løsøre 
tyveridækning.                                                  
- driftstab eller andre indirekte tab                                       
                                                                              
11. Ved snetryk, storm og skypumpe omfatter dækningen direkte skader som følge af: 
- storm, hvorved forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. 
sekund                                         
- skypumpe                                                                  
- snetryk                                                                   
- genstande, der vælter eller styrter ned som følge af en storm, skypumpe eller et snetryk, og derved udefra 
beskadiger bygningen.            
                                                                             
                                                                             
12. Ved snetryk, storm og skypumpe omfatter dækningen ikke:                 
- skade på ting, når skaden ikke er en direkte følge af en påviselig snetryks-, storm- eller skypumpeskade på selve 
bygningen                  
- skade på ting, som følge af væltende eller nedstyrtende genstande, når væltningen eller nedstyrtningen ikke er en 
direkte følge af en storm, skypumpe eller et snetryk.                                         
- skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.                 
- skade på ting der beror i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie 
eller lignende.        
- skade på ting der ikke beror i bygninger.                                 
- skader som er eller ville være dækket af en Løsøre branddækning eller en Løsøre 
tyveridækning.                                                  
- driftstab eller andre indirekte tab 
  



 

FÆLLESBETINGELSER 
i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 
 
Forholdsregler ved skade 
 
1. Afværgelse af skade 
Når der er sket en skade, er det sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. 
Codan har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. 
 
2. Anmeldelse af skade 
Enhver skade skal straks anmeldes til Codan, således at Codan hurtigt kan bistå med råd og 
vejledning. 
Har De købt Løsørebranddækning skal anmeldelse af skader i forbindelse med lynnedslag ledsages af formularen: 
"Skadebeskrivelse af elektrisk materiel" udfyldt af autoriseret el-installatør. 
 
3. Anmeldelse til politi 
Har De købt Løsøre tyveridækning, Klinikdækning, Automatdækning eller dækning for Anden bygningsbeskadigelse 
skal De være opmærksom på at: 
- tyveri, herunder indbrudstyveri 
- ran 
- røveri 
- hærværk 
straks skal anmeldes til politiet. 
 
4. Anmeldelse af ansvarsskade 
Har De købt Antennedækning inclusive ansvarsdækning skal der straks indsendes anmeldelse til Codan såfremt 
erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. 
 
5. Udfyldelse af skadeanmeldelse 
Der skal indsendes en skadeanmeldelse, som fås hos nærmeste Codan Skadecenter. Skadeanmeldelsen 
skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. 
De kan finde Deres Codan SkadeCenter på Deres police under afsnittet 'Råd og vejledning'. 
 
6. Udbedring af skade 
Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede ting må ikke finde sted, før Codan har givet accept. 
 
7. Forsikring i andet selskab 
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatningspligten falder bort eller 
indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 
 
Skader der aldrig er dækket 
 
8. Jordskælv, krig, datamisbrug, datoforekomsters påvirkning med mere 
Jordskælv, krig, m.m. 
Skade eller udbredelse af skade der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse 
med: 
- jordskælv eller andre naturforstyrrelser 
- krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder og neutralitetskrænkelser 
- atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt 
henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid er aldrig dækket af forsikringen. 
Uanset ovenstående dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse 
med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf 
har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 
 
  



 

Datamisbrug 
Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvist skyldes edb-datamisbrug af 
enhver art, herunder programmanipulation, angreb af edb-virus, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på 
eller i tilknytning til edb-anlæg. 
 
Datoforekomsters påvirkning 
Såfremt Kaskodækninger er valgt gælder følgende: 
Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvis skyldes datoforekomsters 
påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf. 
Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med årtusindskiftet 
eller et hvilket som helst andet tidspunkt. 
Ved datoforekomst forstås 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 de 
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. 
Denne undtagelse omfatter ikke en eventuelt valgt dækning for brand, eksplosion, nedstyrtning, tyveri og vandskade. 
 
Voldgift 
 
9. Uenighed om erstatningens størrelse 
Kan De ikke blive enig med Codan om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen ved voldgift. 
Til denne voldgift vælger De og Codan hver en vurderingsmand. 
Vurderingsmændene vælger en opmand inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en 
opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. 
Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig 
redegørelse for beregning af tabet. 
Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en 
erstatning, der ligger inden for de to vurderingsmænds forslag. 
Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem 
parterne. 
 
Betaling af præmie 
 
10. Opkrævning 
Codan opkræver præmien ved at sende en anmodning om betaling til den betalingsadresse, som forsikringstageren 
har opgivet. Præmien kan også betales gennem BetalingsService (BS) eller Codan Konto Service (CKS). 
 
11. Præmiens betaling 
Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på 
forsikringens forfaldsdage. 
Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med præmien. 
 
12. Betalingsfrist 
Præmien skal betales senest den dato, der står på anmodningen om betaling eller på Betalingsoversigten. 
 
13. Påmindelse 
Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne 
af for sen betaling. 
 
  



 

14. Manglende betaling 
Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens 
dækning. 
 
15. Gebyrer, renter med videre 
Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen 
betaling. 
Codan kan - herudover - beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. 
 
Indeksregulering 
 
16. Fremgår af policen 
Såfremt de dækninger De har købt er indeksreguleret, fremgår det af policen. 
 
17. 2 forskellige indeks 
Dækninger under løsøre- og/eller Driftstabsforsikring samt Antennedækning indeksreguleres på baggrund af 
Summarisk lønindeks der udgives af Danmarks Statistik. 
Maskinkaskodækningen indeksreguleres på baggrund af maskinprisindekset, der udgives af Danmarks Statistik. 
Har De købt indeks-/investeringsforsikring i tilslutning til Løsøre branddækning, indeksreguleres denne dog også efter 
Maskinprisindekset. 
 
18. Summarisk lønindeks 
Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. 
Regulering af forsikringssummer foretages fra 1. januar, og regulering af præmie sker pr. hovedforfald. 
Forsikringssummer samt præmie ændres med den procent, som indekset er steget/faldet i forhold til det i policen 
anførte indekstal. 
Indeksreguleringen omfatter dog ikke de maksimumbeløb som er anført i varegrupperne som gælder for Løsøre 
tyveridækning. 
Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et 
andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 
 
19. Maskinprisindeks 
Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. 
Regulering af forsikringssummer foretages fra 1. januar, og regulering af præmie sker pr. hovedforfald. 
Forsikringssummer samt præmie ændres med den procent, som indekset er steget/faldet i forhold til det i policen 
anførte indekstal. 
Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et 
andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 
 
Flytning og risikoforandring 
 
20. Forsikringstager skal straks underrette Codan når: 
- det forsikrede flyttes til et andet sted end det der er nævnt i policen 
- der med forsikringstagers vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges 
- der tegnes forsikring andetsteds 
- der sker ejerskifte 
 
Herefter træffer Codan bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan fortsætte og på hvilke betingelser. 
 
  



 

Fornyelse og opsigelse 
 
21. Opsigelse med 1 måneds varsel 
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til policens hovedforfaldsdato. 
Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør 
ved tegningsperiodens udløb. 
Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for 1 år ad gangen. 
 
22. Opsigelse efter skade 
For alle dækninger gælder følgende: 
Uanset bestemmelserne i pkt. 21 kan hver af parterne opsige forsikringen med 14 dages varsel efter en anmeldt 
skade. 
Opsigelsen skal sendes skriftlig inden 14 dage efter, at skaden er blevet udbetalt eller afslået. 
 
23. Ændring af præmie eller betingelser 
Hvis Codans præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, kan 
tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring gennemføres fra næste 
forsikringsårs begyndelse. 
Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, 
skal han give Codan underretning herom inden 14 dage efter, at han fra Codan har modtaget underretningen om 
ændringen, hvorefter forsikringen ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår. 
Indeksregulering efter pkt. 19 betragtes ikke som ændring af forsikringsvilkårene.                                      
                               
 
 
 
 


