
Bygning- og Løsøreforsikring
Produktinformation (IPID)

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores Bygning- og Løsøreforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede 
betingelser og policen, der sammen udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En bygningsforsikring dækker virksomhedens bygninger. Udover bygningerne dækker den også andre ting som f.eks. 
haveanlæg, flagstænger mm. Løsøreforsikringen dækker virksomhedens eget driftsudstyr herunder bl.a. kontorudstyr, 
maskiner, varer mm. Forsikringen består af basisdækninger med mulighed for tillvalgsdækninger f.eks. driftstab.

Hvad dækker den?
Basisdækninger 

For bygninger der er valgt dækket og nævnt i  
policen:

 Brand

 El-skade

 Anden skade herunder storm- og vandskade, 
påkørsel mv.

 Tyveri og hærværk

Tilvalgsdækninger:
 Svampe- og insektskader

 Rørskade på skjulte rør og stikledninger

 EDB-kasko, meromkostning og databærer

 Maskinkasko

Hvad dækker den ikke?
 Generelt dækker forsikringen ikke skader, der er 

undtaget i betingelser og police

 Skade som følge af oversvømmelse fra hav, sø, 
fjord eller vandløb samt opstigning af grund- 
eller kloakvand

 Skade som skyldes fejlkonstruktion, 
fejlmontering, materialefejl eller forkert 
opførelse

 Skader som skyldes dårlig vedligeholdelse og 
slitage

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen?

 Ved stormskade er dækningen betinget af, 
at skaden er en følge af en stormskade på 
bygningen

 Selvrisikoen, som fremgår af policen, fratrækkes 
af enhver skade eller tab.
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Hvor er jeg dækket?
 Forsikringssteder nævnt i policen

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning.
• Give os skriftlig besked ved ændring af ejerforhold, virksomhedens virkefelt eller produktion og ved ophør af 

virksomheden.
• Såfremt der sker ændringer i forhold til det i policen anførte, skal du straks meddele os dette.
• Læs policen igennem når du modtager den, så du kan se, om alt er som aftalt.
• Du skal straks anmelde skader. 

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betalingsfristen af præmieopkrævningen fremgår af fakturaen. 

Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er 
forbundet med opkrævningen og betaling af præmie.

Betales præmien ikke rettidigt, ophører forsikringen i henhold til Forsikringsaftalelovens bestemmelser §13.

Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen til BetalingsService, således at betalingen sker automatisk, men det er også 
muligt at få tilsendt indbetalingskort.

Forsikringen betales helårligt.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft på den aftalte dato, som fremgår af policen. Såfremt der i policen ikke er angivet en bestemt 
løbetid for forsikringen, fornyes forsikringen automatisk for ét år af gangen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Både du og NORTH Forsikringsagentur kan opsige forsikringen skriftligt med mindst én måneds varsel til 
årligt hovedforfald. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til 
hovedforfaldsdatoen i det år, perioden udløber.

Både du og NORTH Forsikringsagentur har desuden mulighed for at opsige forsikringen i forbindelse med en skade.  
Det skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varslingsperiode på 14 dage.
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