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Erhvervs- og virksomhedsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: LB Forsikring A/S    FT-nr.:  53040         
Produkt: Erhvervsforsikring

Hvad dækker den?

Forsikringen dækker den sikrede virksomheds 
inventar, maskiner, varer og øvrige driftsudstyr 
med op til den aftalte sum på forsikringsstede. 
Forsikringen indeholder også dækning 
på op til 15 % af den aftalte sum udenfor 
forsikringsstedet.

Forsikringen dækker op til den aftalte sum. Vær 
opmærksom på disse særlige maksimum:
 · Vi erstatter originalmodeller og tegninger 

med op til 384.272 kr.
 · Vi erstatter kontanter med op til 6.044 

kr. dog op til 64.045 kr., hvis pengene er 
opbevaret i en boks, der lever op til vores 
sikringskrav

 · Vi erstatter udskifter til oprydning efter 
skade med op til 860.408 kr.

 · Vi erstatter transportskader med op til 
12.808 kr. Du kan tilkøbe yderligere dækning

Nedenfor kan du se, hvad forsikringen kan 
dække. Har du en virksomhedsforsikring 
omfatter din forsikring alle dækninger

STANDARD:

✓	 Transportskader: forsikringen dækker skader 
på varer og emballage ved færdsels og 
trafikuheld

✓	 Brand, tyveri og vandskadeforsikring: 
forsikringen dækker brandskader, tyveri og 
udstrømmende vand samt skybrud

✓	 Elskade: forsikringen dækker 
kortslutning på maskinelt driftsudstyr og 
husholdningsmaskiner

✓	 Driftstab: forsikringen dækker driftstab med op 
til den aftalte sum

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen dækker kun det, der står på 
policen eller i vilkårene, det betyder fx:

✘	 Forsikringen dækker ikke det ansvar, du 
kan i falde som erhvervsdrivende og som 
arbejdsgiver

✘	 Forsikringen dækker ikke retshjælp 
✘	 Forsikringen dækker ikke simpelt tyveri og 

hærværk, medmindre det er i forbindelse med 
indbrud

✘	 Forsikringen dækker ikke pludselige skader
✘	 Forsikringen dækker ikke indeståender i bank

Er der nogen begrænsninger  
i dækningen?

Forsikringen dækker ikke skader, der er 
undtaget på policen eller i vilkårene, det gælder fx:

 ! Tyveri: Vi udbetaler ikke fuld erstatning for 
tyveri, de sikringskrav, der er for den type varer 
og driftsudstyr, der er på forsikringsstedet, ikke 
er overholdt

 ! Transportforsikring: forsikringen dækker kun 
egne varer

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores erhvervsløsøreforsikringer (Erhvervsforsikring og virksomhedsforsikring). Du kan se mere 
om forsikringen og os på lb.dk, bauta.dk og runa.dk. Vælger du at købe en erhvervsforsikring, får du vilkår og en police, der tilsammen er 
aftalen mellem dig og LB Forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Løsøreforsikring inkl. dækning for brand, tyveri, vandskade, transportskadeforsikring og driftstab.
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Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker på forsikringsstedet.

Hvilke forpligtelser har jeg?

Du skal give os de korrekte oplysninger, når du køber forsikringen. Du skal betale til tiden og straks anmelde 
skader til os. Tyveri, røveri og hærværk skal også anmeldes til politiet. 

Du skal give besked:
 · Hvis virksomheden flytter
 · Hvis du ændrer sikringsforhold
 · Hvis de bygninger, virksomheden drives fra, får stråtag
 · Hvis der sker ændringer i, hvilke varer, løsøre, inventar, maskiner eller andet driftsudstyr, du har på 

virksomheden

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at du har modtaget den første opkræv-
ning. Vi opkræver betaling helårligt. Du kan mod tillæg vælge at betale halvårligt. Du kan vælge mellem at betale 
via Betalingsservice, som koster 6 kr. pr. gang eller indbetalingskort, som koster 30 kr. pr. gang. 

Hvornår dækker forsikringen?

Forsikringen dækker fra den aftalte dato. Herefter løber den et år ad gangen indtil den bliver opsagt. Vi kan opsige 
eller ændre forsikringen med 30 dages varsel til den årlige fornyelse eller med 14 dages varsel efter en skade.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan herefter altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til den årlige fornyelse. Har du haft en skade, har du 
derudover ret til at opsige forsikringen straks i indtil 14 dage efter, at vi har udbetalt erstatning eller afvist skaden.


