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Hvad dækker den? Hvad dækker den ikke?

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

Genstande, der er eller ville være omfattet af en 
anden forsikring som fx Bygningsforsikring eller  
Transportforsikring.
Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter, 
sø- og luftfartøjer og tilhørende dele.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

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

Tyveri, hvor adgangsveje ikke har været låst 
forsvarligt, og vinduer ikke har været lukket 
forsvarligt.
Netbankstyveri, hvor it-systemer ikke har 
været sikret med tilstrækkelig stærke 
adgangskoder, der er regelmæssigt ændret.
Skade efter nedbør og smeltevand, der trænger 
igennem utætheder og åbninger.
Skade på maskin- og it-udstyr, som skyldes 
mangelfuld pasning og vedligeholdelse.

Derudover kan erstatningen for en skade blive 
nedsat, fx hvis:

Det aftalte sikringsniveau ikke er overholdt ved 
tyveriskade.
De aftalte sikkerhedsforanstaltninger ikke er 
overholdt ved en brandskade.

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om Erhvervsforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og forsikrings-
aftalen (policen) der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste Erhvervsforsikring på www.tryg.dk/erhverv/erhvervsforsikring. 
Hvis du allerede har købt Erhvervsforsikring 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 erhvervsforsikring, som du kan tilpasse med flere tilvalgsdækninger.
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Sum
Forsikringssummen er det beløb, du højst kan få i 
erstatning for en skade. Din præcise forsikringssum 
står i din forsikringsaftale. På denne forsikring kan 
vi dække med et beløb, der er op til 25 % højere end 
din forsikringssum. Det kalder vi overdækning. 
Dette gælder dog ikke de dækninger i 
forsikringsbetingelserne, hvor der er skrevet en 
højeste forsikringsdækning. Her erstatter vi skader 
inden for de beløb, der står i betingelserne. En 
korrekt forsikringssum svarer mindst til nyværdien 
af det forsikrede.

Dækninger
Erhvervsforsikringen dækker din virksomheds løsøre. 
Forsikringen kan fx dække:

Brand
Tyveri – herunder netbankstyveri op til 5 mio. kr. 
Hærværk
Vand
Bygningsglas
Inventarglas
Sanitet
Driftstab/Meromkostninger
Lønomkostninger
Maskin- og it-udstyr
Maskin- og it-udstyr driftstab
Løsøre uden for Danmark                            
Tyveri fra arbejdspladser (bygge- og anlæg)                                                                         
Udendørs produktionsudstyr                        
Antenneanlæg
Skilte og standere
Køle- og dybfrost
Udendørs løsøre
Skadedyr
Avancetab
Europaforsikring

Erhvervsforsikringen kan også tegnes som en
All risk-forsikring, som giver en endnu bredere 
dækning.

Alle dine valgte dækninger står i din forsikringsaftale.
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Hvor er jeg dækket?

Forsikringens geografiske dækningsområde er Danmark. Er der øvrige dækningsområder, står det i din 
forsikringsaftale.

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, to eller fire gange årligt eller 12 gange om året.

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:
- forkerte oplysninger i din forsikringsaftale
- ændringer i betalingsadresse eller virksomhedens art, omsætning og omsætningsfordeling
- væsentlige ændringer i den aftalte risiko. 
- Væsentlige ændringer i virksomhedens værdier.
- Overdækningen gælder kun, hvis forsikringssummen har været korrekt fastsat, i samarbejde med os, inden for de sidste
 15 måneder før skaden, eller hvis forsikringssummen var korrekt d. 1. januar i det år, du får en skade.
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