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KONTORFORSIKRING 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: dahlberg assurance agentur a/s  

Fuldstændige oplysninger om produktet findes i de gældende forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

En kontorforsikring dækker virksomhedens eget driftsudstyr herunder bl.a. kontorudstyr, maskiner, varer, 
originalmodeller og tegninger, penge og pengerepræsentativer. Forsikringen består af basisdækninger med 
mulighed for tilvalgsdækninger. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad dækker den? 
 
Basisdækning 
 Brand 
 El-skade 
 Tyveri og hærværk 
 Anden skade – herunder bl.a. storm-

skade, vandskade, påkørsel m.v. 
 Følgeudgifter herunder bl.a. opryd-

ning 
 

Tilvalgsdækning 
 Glas i lejet bygning 
 Sanitet i lejet bygning 

 
Følgeudgifter 
Ud over forsikringssummen erstattes 
også efterfølgende udgifter opstået i for-
bindelse med en ellers dækket skade på 
denne forsikring: 
 Oprydning 
 Redning og bevaring 
 Omstilling af låse 
 Leje af midlertidige bygninger og lo-

kaler 
 Flytning og opmagasinering 
 Forøgede lønomkostninger 
 Krisehjælp 
 Lovliggørelse 

Hvad dækker den ikke? 

 Skader der er undtaget i forsikringsvilkå-
rene 

 Skader, der består i svidning eller smelt-
ning 

 Skader på ting, der med vilje udsættes 
for ild 

 Skader af kosmetisk art 
 Tyveri hvor der ikke foreligger indbruds-

tyveri  
 Tyveri af ting, der befandt sig uden for 

bygning 
 Glemte, tabte eller forlagte ting. 

 

Er der nogen begrænsninger af dæknin-
gen? 

! El-skade på genstande over 10 år erstat-
tes ikke 

! Der er aldersafskrivning på elektronisk 
udstyr 

! Erhvervsløsøre tilhørende virksomheden 
beroende i bygning, midlertidig uden for 
forsikringsstedet, fx rejsekollektioner, it-
udstyr, herunder computere (også bær-
bare), samt  
mobiltelefoner. Der erstattes med højst 
20 % af forsikringssummen, dog maksi-
malt 400.000 kr. Bærbart it-udstyr og 
mobiltelefoner dækkes også ved simpelt 
tyveri uden for bygning, dog med maksi-
malt 50.000 kr. 

! Originalmodeller og tegninger, skabelo-
ner, mønstre, forme, matricer, klicheer, 
trykplader, kartoteker, forretningsbøger 
o.lign., erstattes højst med 20 % af for-
sikringssummen for løsøre. 
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Hvor er jeg dækket? 

 På et givent forsikringssted i Danmark 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

Du skal straks informere os skriftligt, hvis 

- virksomheden ophører  
- der sker ændringer af ejerforhold (fx selskabsform) 
- der sker ændringer i virksomhedens momsregistreringsforhold 

 betalingsadressen skal ændres 
- der sker ændringer i forhold til det i policen anførte, fx ændringer af virksomhedens virkefelt 

eller produktion 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen betales på årsbasis. Hvert år ved fornyelse vil der blive opkrævet forsikringssummen 
for de følgende 12 måneder. Opkrævningen sendes som en faktura. 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på policen. Forsikringen gælder for 1 år af gan-
gen, og vi fornyer den automatisk, med mindre andet er aftalt. Det er også muligt at oprette forsik-
ringen for en 3- eller 5-årig periode. 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperioden udløber. Er forsikringen 
oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i det år, 
perioden udløber. 


