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FÆLLESBETINGELSER 
FOR ALLE FORSIKRINGSARTER 

 
 
§ 1.  EFTERSYN 
  Selskabet har ret til at lade foretage eftersyn af 

forsikringsstedet. 
 
§ 2.  SKADEANMELDELSE 
  Når skade indtræffer, er det en betingelse for 

selskabets erstatningspligt, at sikrede: 
 
 a)  Efter bedste evne bestræber sig på at begrænse 

skadens omfang og drager omsorg for, at de 
forsikrede genstande beskyttes mod videre skade. 
Selskabet har ret til at foretage dertil sigtede 
foranstaltninger. 

  OBS! Ingen genstande må fjernes eller repareres, 
før selskabet har haft mulighed for besigtigelse 
og accept herfor foreligger. 

 
 b)  Snarest muligt anmelder skaden til selskabet. 
 
 c)  Snarest muligt leverer selskabet en fortegnelse 

over de skaderamte genstande, samt hvis sel-
skabet forlanger det, en fortegnelse over ikke 
skaderamte genstande. 

 
 d)  Ved tyveri, ran, røveri, overfald, hærværk og 

simple tyveriskader anmeldes skaden til det 
stedlige politi senest 24 timer efter, at skaden 
er kommet til sikredes kendskab. Ved ovennævnte 
skader i udlandet, skal skriftlig bekræftelse fra 
det stedlige politi vedlægges skadeanmeldelsen 
til selskabet. 

 
 e)  Ved tyveriskader, kan sandsynliggøre at tyveri 

foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte gen-
stande ikke erstattes. 

 
§ 3.  VOLDGlFT 
  Drejer det sig om fastsættelse af erstatningen, 

er forsikrede berettiget til at få denne fastsat 
af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af 
parterne vælger en. Vurderingsmændene vælger, 
inden de påbegynder sagen, en opmand. Kan de 
ikke blive enige om valget, udnævnes op-
manden af den lokale civildommer. Opmanden 
træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke 
kan enes om afgørelsen og afgør da erstatningen 

inden for grænserne af vurderingsmændenes 
ansættelse og i nøje overensstemmelse med policens 
bestemmelser. Hver af parterne betaler sin 
vurderingsmand, medens udgiften til opmanden 
deles ligeligt. 

 
§ 4.  ANKENÆVN 
  Er der opstået uoverensstemmelse mellem de 

forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører 
en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et 
tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: 

  Ankenævnet for Forsikring         
Anker Heegaards Gade 2 

  1572 København V 
  Telefon 33158900 (mellem kl.10-13). 
  En klage til Ankenævnet skal indsendes på et 

specielt skema, som du kan få ved henvendelse 
til selskabet eller hos Ankenævnet. Du kan 
downloade klageskemaet på www.ankeforsik-
ring.dk. Det koster et mindre beløb at klage til 
Ankenævnet  

 
§ 5.  FORSIKRING I ANDET SELSKAB 
  Er der tegnet forsikring mod samme risiko i 

andet selskab, og har dette selskab taget for-
behold for, at dækningen falder bort eller ind-
skrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet 
selskab, gælder samme forbehold nærværende 
forsikring, således at erstatningen betales for-
holdsmæssigt af selskaberne. 

 
§ 6.  KRIGS-, JORDSKÆLVS- og ATOMSKADER 
  Forsikringen dækker ikke skader som følge af: 
 
 a)  Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, 

borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 
  Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold 

indtræffer i det land, hvori de sikrede opholder 
sig på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned 
fra konfliktens udbrud. Det forudsættes, at der 
ikke foretages rejse til et land, der befinder sig 
i en af de nævnte situationer. 
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 b)  Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Dan-
mark ekskl. Færøerne og Grønland. 

 c)  Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 
 

§ 7.  FORTABELSE – AFKORTNING 
 a)  Hvis den sikrede i væsentlig grad misligholder 

de ham ifølge vedtægter, police-betingelser 
eller særlige forbud påhvilende pligter og derved 
forvolder skade, vil retten til erstatning helt eller 
delvist fortabes. 

 
 b)  Skade forårsaget med forsæt eller i selv-

forskyldt beruselse erstattes ikke. Det samme 
gælder, dersom den skadelidte, under skade-
opgørelsen, gør sig skyldig i assurancesvig, jf. § 
23 i lov om forsikringsaftaler. 

  
 c)  Er skade, uden at forsæt foreligger, forårsaget 

ved overtrædelse af straffe-, brandpolitilov-
givningen, herunder stærkstrømsreglementet, 
eller i øvrigt ved uagtsomhed fra den for-
sikredes side, er selskabet berettiget til at af-
korte erstatningen. 

  
 d)  De under punkt a, b, og c anførte bestemmelser 

gælder også, når den handling, der medfører 
fortabelse eller nedsættelse af erstatningen, 
skyldes den sikredes ægtefælle eller samlever. 

  
 e)  Har den forsikrede mistet retten til erstatning, 

helt eller delvist, forbeholdes erstatningen for 
bygningsbrandforsikringens vedkommende dog 
de tinglyste rettighedshavere, for så vidt disse 
ikke på anden måde kan blive holdt skadesløse 
af ejerens øvrige formue. 

 
§ 8.  FLYTNING OG RISIKOÆNDRINGER 
  Selskabet skal underrettes: 
 a)  Hvis forsikringstageren flytter til anden helårs-

bolig. 
  
 b)  Hvis helårsboligens tag ændres til stråtag eller 

fra stråtag til anden tagbelægning. 
  
 c)  Hvis indboet - bortset fra beklædningsgenstande 

opmagasineres. 
  
 d)  Undladelse af at give meddelelse i.h.t. punkt a, 

b eller c, kan medføre, at retten til erstatning 
bortfalder helt eller delvist. Disse forhold kan 
endvidere få betydning for en ændring af 
præmien i op- eller nedadgående retning. 

§ 9.  PRÆMIENS BETALING            
Første præmie forfalder ved forsikringens ikraft-
træden, og senere præmier på de anførte 
forfaldsdage. 

  I forbindelse med præmiens opkrævning og 
betaling er selskabet berettiget til at opkræve 
sædvanlig porto eller tilsvarende opkrævnings-
gebyr samt policegebyr. Betales præmien ikke 
efter påkrav, sender selskabet en påmindelse 
om betaling af præmien. 

  Denne påmindelse indeholder oplysning om, at 
forsikringens dækning ophører, hvis præmien 
ikke er blevet betalt ved udløbet af den tidsfrist 
der er anført i påmindelsen. I forbindelse med 
enhver påmindelse om præmiebetaling, er sel-
skabet berettiget til opkræve et ekspeditions-
gebyr. 

 
§ 10.  FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE 
 a)  Forsikringen er tegnet indtil den af en af 

parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds 
varsel til en forsikringsperiodes udløb. 

  
 b)  For forbrugerforsikringer (private forsikringer) 

gælder dog, at forsikringen kan opsiges med 30 
dages varsel til udgangen af en måned. Hvis 
sådant opsigelsestidspunkt ikke er forsikrings-
periodens sædvanlige udløbstidspunkt opkræver 
selskabet et gebyr. Gebyrets størrelse kan 
oplyses ved henvendelse til selskabet. 

  
 c)  Efter enhver anmeldt skade er såvel 

forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage 
efter erstatningens betaling eller efter 
afvisning af skaden berettiget til at ophæve 
forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelsen 
skal være skriftlig og afgives senest 14 dage 
efter erstatningens udbetaling eller kravets 
afvisning. 

 
§ 11.  LOVGIVNINGEN OG VEDTÆGTER 
  For forsikringen gælder i øvrigt lov om for-

sikringsaftaler samt selskabets vedtægter. 
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FORTRYDELSESRET 
Efter forsikringsaftalelovens § 34 i, kan en indgået forsikringsaftale fortrydes. 

 
Fortrydelsesfristen: 

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor 
De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog 

tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, 
at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne 

i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager 
forsikringsbetingelserne den 1., har De frist til og med den 15. 

Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen  
den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. 

 
Hvordan fortryder De? 

Inden fortrydelsesfristens udløb skal De skriftligt underrette 
Forsikringsselskabet hovedkontor om, at De har fortrudt aftalen. 

Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet  
inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt,  

kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 
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