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Forsikring af bygning og 
løsøre 

 

Dokument med oplysninger om 
forsikringsproduktet  
Allianz Global Corporate & Specialty SE  Produkt: All-risks Police 

 

Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide mere, bedes du rette henvendelse til 

Allianz Global Corporate & Specialty eller din forsikringsmægler. 

 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

All-risks forsikringen kan indeholde både en bygnings- og en løsøreforsikring eventuelt kombineret med en 

driftstabsdækning. Herudover er der mulighed for en række tilvalg af dækninger 

 

 

 Hvad dækker forsikringen? 

Forsikringen omfatter alle pludselige og uforudsete 

skader på bygninger og løsøre, undtagelser herfra 

er angivet specifikt.  

Bygninger og løsøre dækkes som nævnt i policen, 

på de angivne adresser og med de summer der er 

anført.  

Normalt vil forsikringenen omfatte følgende: 

Bygningsforsikring, der dækker brand, storm, 

udsivning af vand fra skjulte vand-, varme- og 

sanitetsinstallationer, udgifter til lovliggørelse af 

bygningen efter en skade, medforsikring af 

bygherre og entreprenører i henhold til AB18 og 

anden bygningsbeskadigelse. 

 

Løsøreforsikring, der dækker brand, tyveri og 

vandskade. 

 

 Driftstabsdækning, der dækker i forbindelse 

med en dækningsberretiget skade på bygning 

eller løsøre. 

 

 

 Hvad dækker forsikringen ikke? 

 

   x  Begivenheder eller ejendom der er undtaget i    

betingelserne eller i policen, herunder : 

x Svamp, råd, insekt skader 

x Jordskælv og andre naturkatastrofer 

x  Krig, krigslignende handlinger, oprørm tumult, 

borgerlige uroligheder og lign. 

x  Atomkernereaktioner 

x Terrorisme 

x  Cyber 

 

 

  

 

 Er der nogen begrænsninger af dækningen? 
 

! Forsikringen kan tegnes baseret på forskellige 

opgørelsesprincipper, erstatning til nyværdi, 

dagsværdi eller evt. en fastsat sum. 

! Nogen dækninger kan være begrænset af en 

forsikringssum eller krav til sikring af værdierne. 

! Der er ikke dækning for skader op til den aftalte 

selvrisiko. 

  

 

 

 

 Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker i det i policen anførte geografiske område. Lande som er omfattet af sanktioner, forbud eller 

restriktion som følge af FN-resolutioner og/eller handels- og økonomiske sanktioner, lovgivninger og forskrifter 

under EU, USA og/eller andre gældende nationale økonomiske og handelsmæssige love eller forskrifter, vil være 

undtaget for dækning. 

 

 

 



Page 2 of 2 

  Hvilke forpligtelser har jeg? 

• Du er forpligtet til at give korrekte oplysninger om dine risikoforhold i forbindelse med indtegning af forsikringen, 

herunder korrekte værdier for det der ønskes forsikret, hvilke former for brandbeskyttelse og tyveribeskyttelse der 

er til stede per adresse. 

• Du er forpligtet til at opretholde brandbeskyttelse og tyveribeskyttelse som angivet ved indtegningen af 

forsikringen, i hele forsikringsperioden. 

• Du skal læse tilbuddet igennem og sikre at den er som aftalt. 

• Ændringer i forhold til det der er angivet i policen skal vi straks have meddelelse om. 

• Anmeldelse af skade skal ske hurtigst muligt og indenfor fristerne angivet i forsikringen. 

 

 

 

 Hvornår og hvordan betaler jeg? 

• Du skal betale forsikringen senest på den dato der fremgår af opkrævningen. Vi har ikke mulighed for at opkræve 

via Betalingsservice. 

 

 

 

 Hvornår går dækningen fra og til? 

• Policeperioden og hermed dækningsperioden fremgår af policen. 

 

 

 

 Hvordan opsiger jeg aftalen? 

• Forsikringen kan opsiges med det aftalte varsel til hovedforfald. Såfremt der ikke er aftalt andet er 

opsigelsesvarslet 1 måned til hovedforfald. 

 

 

 


