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Hvad dækker den? Hvad dækker den ikke?

Denne liste er nogle eksempler på ting, der ikke er 
omfattet af Bygningsforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke 
er udtømmende. Det fulde overblik over 
ikke-omfattede ting finder du i forsikrings-
betingelserne.

Skader på bygninger, der ikke er opført på 
muret eller støbt fundament eller betonblokke. 
Dette gælder dog ikke ved brandskade.
Skader, hvor det beskadigede ikke 
kan betragtes som en bygning, 
fast bygningstilbehør eller faste 
bygningsinstallationer.
Gulvbelægninger, som ikke er limet fast til et 
underlag, eller er lagt på et underlag, der ikke 
kan betragtes som færdigt gulv.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

Denne liste er nogle eksempler på skader, der ikke 
er omfattet af Bygningsforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke 
er udtømmende. Det fulde overblik over 
ikke-omfattede skader finder du i forsikrings-
betingelserne.

Skader, der alene består i svidning, forkulning, 
misfarvning, overophedning eller smeltning 
uden, at det er sket ved brand, lynnedslag eller 
eksplosion.
Skade sket ved oversvømmelse fra hav, fjord, 
sø eller vandløb, herunder stormflod.
Skade forårsaget af vand fra tagrender og 
nedløbsrør fra tagfladeafvanding.

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om Bygningsforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og forsikrings-
aftalen (policen) der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste Bygningsforsikring på www.tryg.dk/erhverv/bygningsforsikring.
Hvis du allerede har købt Bygningsforsikring hos os, finder du betingelser, der gælder for din forsikringsaftale (police) på www.tryg.dk/minvirksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en bygningsforsikring, som du kan tilpasse med flere tilvalgsdækninger.
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Dækninger
Bygningsforsikringen dækker værdien af din 
virksomheds erhvervsejendom, både bygningen 
og bygningens funktion. 

Forsikringen bliver tilpasset den enkelte ejendom 
og kan fx dække:

Brand
Grunddækning, herunder storm, snetryk, 
vandskade, påkørsel
Kortslutning
Rør og Kabel
Stikledning
Glas
Sanitet
Svamp
Svamp Special (for bygninger fra før 1930)
Insekt
Husejeransvar
Jorddækning
Antenneanlæg
Omstilling af låse
Løsøre til ejendommens drift
Baldakiner
Nybygning under opførelse
Til-/ombygning under opførelse

Bygningsforsikringen kan også tegnes som en
All risks-forsikring, som giver en endnu bredere 
dækning.

Alle dine valgte dækninger står i din 
forsikringsaftale.

Værdi
Bygningen (-erne) er forsikret til nyværdi, 
medmindre andet er aftalt.
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Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker på den adressen som er nævnt i forsikringsaftalen.
Der kan være særlige regler for de enkelte dækninger. 
Du finder reglerne i forsikringsbetingelserne og i din forsikringsaftale.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du kan vælge at betale forsikringen en eller flere gange årligt.

Du kan betale forsikringen over Betalingsservice eller med indbetalingskort.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen gælder i den periode, som står i din forsikringsaftale.

Vi forlænger automatisk forsikringen, medmindre du opsiger den inden. Har du en flerårig forsikringsperiode, 
forlænger vi med samme periode.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før, aftaleperioden udløber. 

Efter enhver anmeldt skade kan vi opsige eller ændre din forsikring med 14 dages varsel. Ønsker du ikke at fortsætte 
en ændret forsikring, kan du opsige den skriftligt inden ændringsdatoen.

Hvilke forpligtelser har jeg?

Når der sker en skade
- Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang.
- Anmeld skaden hurtigst muligt til os på tryg.dk eller 70 11 20 20.
- Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne beskadigede ting, før vi har godkendt det.
- Du skal medvirke til at reetablere skaden eller tabet, som din virksomhed har ansvaret for.
- Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Trygs samtykke.

Ved ændringer
Du skal give os besked, hvis der er: 
- Nybygning*, tilbygning og ombygning af din ejendom.
- forandring af bygningernes anvendelse
- ændring af benyttede energikilder, herunder til opvarmning,
- forkerte oplysninger i din forsikringsaftale
- forandring af bygningernes anvendelse,
- ændring af tagtype,
- væsentlige ændringer i den aftalte risiko.
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