Forsikringsbetingelser for EDB- og
svagstrømsforsikring,
meromkostningsforsikring og
databærerforsikring
1. Hvor dækker forsikringen:
1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl.
Grønland og Færøerne.
1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet
dækning for EDB, dækkes udstyret i EU inkl.
EØS.
2. Hvad er omfattet af forsikringen:
Forsikringen gælder kun for de af nedennævnte
forsikringstyper, der fremgår af polices forside:
1. Edb- og svagstrømsforsikring
2. Meromkostningsforsikring
3. Databærerforsikring
2.1 Edb- og svagstrømsforsikring
Forsikringen omfatter følgende genstande,
medmindre andet fremgår af policen:
2.1.1 Stationært edb-udstyr:
Som stationært udstyr betragtes stationære PC’er
inkl. Dertil hørende stationært tilbehør, terminaler,
telefax og projektorer samt installationer hertil.
Dækningen omfatter også standardprogrammel i
de nævnte maskiner, men ikke programmel der
kræver fornyet licens i tilfælde af beskadigelse.
Ønskes der dækning herfor, skal det fremgå af
policen.
2.1.2 Bærbart edb-udstyr:
Som bærbart udstyr betragtes it-udstyr der
overvejende anvendes som bærbart edb-udstyr.
Udstyret skal indeholde sit eget styresystem, og
skal for brugeren overvejende fungere som edbudstyr. Her tænkes på bærbare PC’er, bærbar
printer og lign. Bærbart tilbehør hertil (herunder
bærbare projektorer) samt diverse mindre udgaver
heraf. Dækningen omfatter dog ikke
mobiltelefoner inkl. Tilbehør, digitale
kameraer/videokameraer og lign. Mht. dækningen
for programmel under bærbart udstyr, omfattes
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alene standardprogrammel som beskrevet under
stationært udstyr.
2.13 Svagstrømsanlæg:
Som svagstrømsanlæg betragtes tyverialarmer
(herunder overvågningsanlæg), elektroniske
kasseapparater, dankortterminaler samt
telefonanlæg.
2.1.4 Forsikringen dækker skade på de forsikrede
genstande ved pludselige og uforudsete hændelser
af en hvilken som helst årsag med de nedenfor
angivne undtagelser og på de angivne betingelser.
Dækningen forudsætter for stationært udstyr:
a. at forsikringsgenstanden er færdigmonteret på
forsikringsstedet og prøvekørt samt
tilfredsstillende afleveret.
2.1.5 Forsikringen dækker tillige under udførelse
af rensning, vedligeholdelse og for anlæg som
nævnt under pkt. 2.1.4 a også ved flytning inden
for forsikringsstedet.
2.1.6 Bærbart edb-udstyr dækkes overalt i
Danmark, hvor dette er i brug, under transport
eller opbevares.
2.1.7 Edb-udstyr der er omfattet af hjemme pcordning er kun omfattet af forsikringen, hvis det
fremgår af policen at der er tegnet dækning herfor.
2.2 Meromkostningsforsikring
2.2.1 Forsikringen dækker efter en skade, som er
omfattet af pkt. 2.1.4, sådanne nødvendige,
rimelige og dokumenterede meromkostninger,
som forsikringstageren måtte pådrage sig i
dækningsperioden ud over normale omkostninger
for at undgå – eller forkorte – afbrydelse eller
forstyrrelse i driften.
Erstatningen ydes således f.eks. for:
1. Flytteudgifter til og fra midlertidige lokaler.
2. Udgifter i forbindelse med benyttelse af andet
anlæg eller andre faciliteter.
3. Forøgede afgifter og lejeudgifter.
4. Lønninger til ekstra personale.
5. Overtidsbetaling.
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3.5 Skade hvor en leverandør, transportør eller
reparatør er ansvarlig, ifølge kontrakt eller lov.

2.2.2 Begrænsninger:
Omkostninger og udgifter, som er – eller kunne
være – dækket under en databæreforsikring (se
pkt. 2.3) erstattes ikke.
2.2.3 Dækningsperioden og karenstid:
Forsikringen yder dækning i en periode på 3
måneder, der dog først træder i kraft efter 2 dages
karens.

3.6 Skade der er en følge af vand-, syre- og andre
aggressive dampe, såfremt virksomhedens art ikke
normalt betinger tilstedeværelsen af sådanne
dampe.
3.7 Skade ved tyveri, der ikke kan betegnes som
indbrudstyveri.

2.3 Databærerforsikring

Ved indbrudstyveri forstås tyveri, begået ved
indbrud i forsvarligt aflåst bygning og med synlig
tegn på indbrud.

Forsikringen dækker omkostninger og udgifter
pådraget i forbindelse med retablering af data på
elektronisk databærende medier som følge af en
under Edb- og svagstrømsforsikring
erstatningsberettiget skade på sådanne medier.

3.7.1 Dog dækkes tyveri af bærbart udstyr fra
aflåst campingvogn eller aflåst bil. For biler
gælder følgende:

2.3.1 Det er en forudsætning for erstatning fra
databærerforsikringen, at der sker backup
kopiering af disse data i intervaller af maks. 5
arbejdsdøgns varighed og at backup kopier
opbevares i et brandsikkert skab eller i anden
brandsektion/-bygning end selve EDB-udstyret.
2.3.2 Det er ligeledes en forudsætning, at
backuppens læsbarhed kontrolleres regelmæssigt.
3. Generelle undtagelser:
Overnævnte forsikringer dækker ikke:
3.1 Skade som følge af forstyrrelser i anlæggets
funktioner, med mindre sådanne forstyrrelser er
direkte følge af en erstatningsberettiget skade.
3.2 Skade der skyldes mangelfuld pasning eller
ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan
lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige
medarbejder til last.
3.3 Skade der skyldes, at maskinerne overbelastet
eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller
konstruktion.
3.4 Skade der skyldes fejl eller mangler, som
forelå ved forsikringens tegning og var eller burde
være forsikringstageren eller dennes ansvarlige
medarbejder bekendt.

Side 2 af 8

a. Udstyret skal være anbragt i et fra bilens kabine
adskilt og aflåst bagagerum, hvor indholdet ikke
er synligt udefra, eller
b. udstyret skal være fastmonteret i bilen.
3.7.2 Tyveri fra aflåst campingvogn eller bil, er
ikke dækket i perioden fra kl. 22.00 til kl. 07.00,
medmindre de har været anbragt i aflåst garage
(ikke garagekompleks). Hvis et tyveri konstateres
udenfor dette tidsrum, mens de forsikrede
genstande har ligget i vognen natten over,
betragtes tyveriet som sket om natten, medmindre
det modsatte kan bevises.
3.8 Glemte eller forlagte genstande.
3.9 Skade på bærbart edb-udstyr der medbringes i
søfartøjer, medmindre udstyret er anbragt i
motorkøretøj der transporteres af offentlige færger
og lign.
3.10 Den risiko, der er forbundet med at
forsikringstageren lejer, låner eller leaser ting ud.
3.11 Skade der er en følge af forkert
programmering, tastning, isætning, tekstning eller
som følge af slid på, sletning af eller anden
beskadigelse af skrevne data, medmindre dette er
en følge af en erstatningsberettiget skade.
3.12 Tab af fortjeneste eller tab af good-will.
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3.13 Kontraktbøder eller andet tab som følge af
udeblevne – eller forsinkede – leverancer.

4.1 Erstatningsopgørelse for partiel skade

3.14 Elektroniske databærende medier,
medmindre de – med værdi i udskrevet stand – er
omfattet af Edb- og svagstrømsforsikring.

4.1.1 Selskabet godtgør de normale omkostninger
ved istandsættelse af de forsikrede genstande til
den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart
før skadens indtræden. Selskabet kan vælge at
erstatte med tilsvarende udstyr uanset mærke.

3.15 Enhver værdi i øvrigt, der knytter sig til
skrevne/indkodede data, jf. dog dækning i henhold
til pkt. 2.3.

4.2 Ekstraudgifter mv.

3.16 Omkostninger eller udgifter pådraget i
forbindelse med genfremstilling af data fra andre
records end elektroniske databærende medier.
3.17 Normal slitage, gradvis forringelse, rust,
tæring, oxydering, skrammer i malede eller
polerede flader, brud på glas og
vedligeholdelsesudgifter af enhver art.
3.18 Skade eller tab, som direkte eller indirekte,
helt eller delvist skyldes datoforekomsters
påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf.
Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse,
der baserer sig på et kalendersystem, når
tidsangivelsen fungere som oplysning, kode,
signal eller på en hvilken som helst anden måde i
et anlæg, system eller kombination heraf.

4.2.1 Transport af maskiner, dele heraf eller
reparationsgrej erstattes efter normale takster.
Ekstraordinære udgifter f.eks. som følge af
gennembrydning eller afstivning af mure og
gulve, rydning og reparation af veje eller lign.
eller som skyldes strejke, lockout, force majeure,
overnat- eller helligdagsarbejde samt luft/ekpresfragt erstattes kun, når policen indeholder
særlige bestemmelser herom.
Se dog pkt. 2.2.
4.2.2 Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun
på uforholdsmæssige bekostelig måde, ydes
erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have
kostet at udbedre skaden.
Udgift til foreløbig reparation er selskabet
uvedkommende.
4.3 Ændringer efter skade

Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og
enhver anden fysisk genstand eller gruppe af
genstande, uanset om de har karakter af fast
ejendom eller løsøre, herunder – men ikke
begrænset til – EDB-hardware, -software eller
integreret elektronisk (herunder mikroprocessorer
og chips).
Ved system forstås enhver information,
instruktion eller samling heraf og ethvert medium
for informationer på instruktioner, uanset om det
er på edb, papir eller i form af stråler, bølger,
fysiske påvirkninger, kemiske processer eller
andet materiel eller immateriel karakter.
Denne undtagelse omfatter ikke dækningen for
brand, eksplosion, nedstyrtning, tyveri og
vandskade.

4.3.1 Anvendelse af andre materialekvaliteter end
de oprindelige eller ændring af maskinens
konstruktion i forbindelse med skade må kun
finde sted med selskabets samtykke.
4.4 Erstatningsopgørelse for totalskade
4.41 Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved
reparation, opgøres tabet til nyværdi, hvorved
forstås forskellen mellem de skaderamte
genstandes genanskaffelsespris umiddelbart før
skadens indtræden, med rimeligt fradrag for
nedsat anvendelighed, utidssvarende konstruktion
eller andre omstændigheder, dog ikke for alder og
brug, og deres værdi efter skaden.
4.42 Genanskaffelsespligt – dagsværdi

4 Skadeopgørelse:
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For at opnå erstatning iht. Pkt. 4.4.1, skal
genstandende inden 1 år fra skadedagen være
genanskaffet, respektive skal genanskaffelse efter
selskabets skøn være betryggende sikret.
I modsat fald opgøres skaden på grundlag af
genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens
indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug,
mode, konjunkturer, nedstad anvendelighed eller
andre omstændigheder (dagsværdien).
Forskellen mellem den til nyværdien og den til
dagsværdien svarende del af erstatningen
udbetales først, når de beskadigede genstande er
genanskaffet, respektiv genanskaffelse efter
selskabets skøn betryggende sikret.

I skadetilfælde må forsikringstageren, uden
ophold, gøre anmeldelse til selskabet og
forsikringstageren er forpligtet til så vidt muligt
på forsikringsstedet eller andetsteds at afværge
eller begrænse omkostninger i forbindelse med
opretholdelse af virksomheden, ligesom selskabet
er berettiget til at foretage dertil sigtende
foranstaltninger. Særlige omkostninger, som
afholdes i dette øjemed erstattes af selskabet, for
så vidt de totale omkostninger ikke derved bliver
større, end hvis disse foranstaltninger ikke var
foretaget.
4.7.2 Skadeopgørelse:
Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter
dækningsperiodens udløb.

4.5 Underforsikring
4.7.3 Maksimal erstatning:
4.5.1 Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den
faktiske nyværdi af det forsikrede udstyr er højere
end forsikringssummen, foreligger der
underforsikring og skaden erstattes kun
forholdsmæssigt.
Indeholder policen mere end én position,
behandles hver enkelt position som en selvstændig
forsikring.

Forsikringstageren kan ikke få mere i erstatning,
end hvad der udkræves til dækning af de
meromkostninger og udgifter, som omfattes af
forsikringen. Hvis omkostninger spares under
stilstandsperioden, nedsættes erstatningen
tilsvarende. Meromkostninger, der skyldes
forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som
følge af forbedringer, udvidelser, kapitalmangel,
offentlig påbud eller lign. erstattes ikke.

4.6 Selvrisiko
4.7.4 Forretningsbøger:
4.6.1 Af enhver skade bærer forsikringstageren
den i policen anførte selvrisiko.
4.6.2 Er der sket beskadigelser ved flere af
hinanden uafhængige hændelser, gælder
selvrisikoen for hver af disse, selv om
beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved
samme lejlighed.
4.6.3 Foreligger underforsikring, fradrages
selvrisikoen fuldt ud den ifølge
underforsikringsreglen på selskabet faldende
andel af skadesbeløbet.
4.7 Specielle forhold ved skadetilfælde for
meromkostnings- og/eller databærerforsikring
4.7.1 Anmeldelse af afværgende eller begrænsede
foranstaltninger:
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Forsikringstageren er forpligtet til at fremlægge
sine forretningsbøger og andre bevisligheder til
fastsættelse af tabets størrelse.
4.7.5 Hvis virksomheden ikke genoptages:
Hvis virksomheden efter en skade ikke
genoptages, vil der blive ydet erstatning i det
omfang, forsikringstageren kan dokumentere, at
det har været nødvendigt at afvikle forpligtelser.
5. Sikkerhedsforskrifter:
Det er en forudsætning for forsikringsdækningen:
5.1 At forsikringstageren og dennes ansvarlige
medarbejdere holde de forsikrede maskiner med
tilbehør i god og driftsikker stand og straks lader
fejl og mangler, som kommer til deres kundskab,
afhjælpe, herunder lade de reparationer og
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ændringer udføre, som selskabet måtte anse for
nødvendige.
5.2 At de af offentlig myndighed givne forskrifter
overholdes.
5.3 At de af fabrikant eller leverandør givne
anvisninger om de forsikrede genstandes
installation, betjening, benyttelse, belastning og
vedligeholdelse overholdes.
6 Anmeldelse af ændrede risikoforhold mv.

’

6.1 forsikringstageren skal straks skriftlig anmelde
til selskabet.
6.1.1 Forandringer i det forsikrede anlægs
konstruktion eller anvendelsesmåde, herunder
udvidelser og ombygninger af anlægget.
6.1.2 Flytning af de forsikrede genstande jf. pkt.
2.1.4 a.
6.1.3 Yderligere anmeldelsespligt, fremgår af
fællesbetingelserne pkt. 9.
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4.1 I det omfang, der er tegnet speciel forsikring
for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet
af denne forsikring, bortfalder dækningen for
denne interesse.
4.2 Fremgår det af en eventuel anden
forsikringsaftale, som dækker samme farer, at
ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis
forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder
samme forbehold nærværende forsikring, således
at erstatningen udredes forholdsmæssigt af
selskaberne.

Fælles betingelser for EDB- og
svagstrømsforsikring:
1 Eftersyn

5. Almindelige undtagelser
1.1 Selskabet har ret til at lade foretage eftersyn af
forsikringsstedet eller af de forsikrede genstande.
2. Når skaden sker
Når skaden indtræffer, er følgende en betingelse
for selskabets erstatningspligt:
2.1 Sikrede skal efter bedste evne bestræbe sig på
at begrænse skadens omfang og drage omsorg for,
at de forsikrede genstande beskyttes mod videre
skade. Selskabet har ligeledes ret til at foretage
skadebegrænsende foranstaltninger.

5.1 Undtaget fra forsikring, er skader eller ansvar
for skader, der indtræder som en direkte eller
indirekte følge af krig eller krigslignende forhold,
oprør, borgerlige uroligheder, stormflod,
jordskælv og andre naturkatastrofer samt skade
eller udbredelse af sådan skade, der direkte eller
indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse
med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning
(fission), kernesammensmeltning (fusion) , og
radioaktivt henfald hvad enten sådan skade
indtræder i krigstid eller fredstid.

2.2 Sikrede skal straks anmelde skaden til
selskabet, så selskabet har mulighed for at bistå
med råd og vejledning.

5.2. Skade som forårsages af kernereaktioner
anvendt til sædvanligt industrielt, medicinske eller
videnskabeligt formål, erstattes dog, såfremt
anvendelsen er forskriftsmæssig og ikke står i
forbindelse med reaktor – eller acceleratordrift.

2.3 Sikrede skal snarest muligt levere selskabet en
fortegnelse over de skaderamte genstande, samt
hvis selskabet forlanger det, en fortegnelse over
ikke skaderamte genstande.

6 Nedsættelse af erstatningen eller ingen
erstatning

2.4 For indbrud-, ran-, røveri- og simpelt
tyveriskaders vedkommende, skal anmeldelsen
om skaden ske til det stedlige politi senest 24
timer efter, at skaden er kommet til sikredes
kundskab. Forsømmes dette, dækker forsikringen
ikke tab, der kan antages foranlediget herved.

6.1 Hvis den sikrede i væsentlig grad misligholder
de ham ifølge vedtægter, policebetingelser eller
særlige forbud påhvilende pligter og derved
forvolder skade, vil retten til erstatning helt eller
delvis fortabes.
6.2 Skade forårsaget med forsæt eller i
selvforskyldt beruselse erstattes ikke.

3. Udbedring af skaden
3.1 Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse
af forsikrede genstande må ikke finde sted, før
selskabet har givet sit samtykke hertil.

6.3 Retten til erstatning vil ligeledes bortfalde,
såfremt sikrede i forbindelse med
skadeopgørelsen fremkommer med bevidst
urigtige oplysninger jf. Forsikringsaftaleloven.

4. Forsikring i andet selskab
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6.4 Er skade, uden at forsæt foreligger, forårsaget
ved overtrædelse af straffe-, brand-, og
politilovgivningen, herunder
stærkstrømsreglementet, eller i øvrigt ved
uagtsomhed fra den forsikredes side, er selskabet
berettiget til at nedsætte erstatningen.
6.5 Overstående bestemmelser gælder også, når
den handling der medfører afslag eller nedsættelse
af erstatningen, skyldes den sikredes samlevende.
6.6 Har den forsikrede mistet retten til erstatning
helt eller delvist, forbeholdes erstatningen for
bygningsbrandforsikringens vedkommende dog
de tinglyste rettighedshavere, for så vidt disse ikke
på anden måde kan blive holdt skadesløse af
ejerens øvrige formue.
7 Moms (merværdiafgift)
7.1 Moms skal betales af sikrede, i det omfang,
der er fradragsret for indgående afgift i henhold til
merværdiafgiftsloven. Selskabet lægger i
skadetilfælde ikke momsen ud, overfor reparatører
eller leverandører.

8.6 Hver af parterne betaler den af ham valgte
vurderingsmand, medens udgifterne til opmand
deles lige mellem parterne.
8.7 Vurderingsmændenes afgørelse er endelig og
bindende for parterne.
9 Flytning og risikoforandring
9.1 Forsikringstageren skal straks anmelde til
selskabet når:
a. det forsikrede flyttes til et andet sted end det i
policen angivne.
b. der med forsikringstagerens vidende sker
sådanne ændringer i risikoforholdene, er faren
derved, forøges,
c. der tegnes forsikring andetsteds
d. den forsikrede virksomhed skifter ejer eller
e. såfremt virksomheden ophører med at være
momsregistreret
9.2 Selskabet træffer herefter bestemmelse om,
hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan
forsætte.

8 Voldgift
8.1 Såvel forsikringstageren som selskabet er
berettiget til at forlange skaden opgjort af
upartiske vurderingsmænd, af hvilke
forsikringstageren vælger den ene, mens selskabet
vælger den anden.
8.2 Vurderingsmændene vælger inden
forretningen foretages en bygningskyndig
opmand, som i tilfælde af uovernestemmelser
mellem vurderingsmændene træder til, og inden
for grænserne af uoverenstemmelserne træffer
afgørelser om de punkter, om hvilke måtte være
uenighed.
8.3 Kan vurderingsmændene ikke ens om valget
ag bygningskyndig opmand, udpeges denne af
byretten i den retskreds som forsikringstedet
ligger.
8.4 Vurderingsmændene foretager opgørelsen i
nøje overenstemmelse med policens bestemmelser
og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen
af tabet.
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8.5 Vurderingsmændene er ikke berettiget til at
afgøre spørgsmålet om, hvorvidt en skade er
dækningsberettiget.

9.3 Ved ejerskifte på fast ejendom, ophører
forsikringen ved ejerskiftet. Skader der er
konstateret inden for 14 dage efter ejerskifte er
dog omfattet af forsikringen, medmindre anden
tilsvarende forsikring er tegnet.
10 Præmiens betaling
10.1 Første præmie forfalder til betaling ved
forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på
forsikringens forfaldsdage.
10.2 Eventuelle afgifter til staten samt udgifterne
ved indbetaling/opkrævning af præmien betales af
forsikringstageren, og opkræves sammen med
præmien.
10.3 Opkrævning af præmie finder sted på den af
forsikringstageren opgivne betalingsadresse.
Ændres betalingsadressen skal selskabet straks
underrettes.
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10.4 Tilsendelse af giroindbetalinger eller anden
meddelelse om forfalden præmie anses for
opkrævning.
10.5 Betales præmien ikke efter første påkrav,
sender selskabet en skriftlig påmindelse om
præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne
påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af
forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden
21 dage efter modtagelse af påmindelsen.
Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter
udløbet af den i første påkrav angivne
betalingsfrist.

rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog
med 14 dages varsel.
12 Minimumsbetingelser for
bygningsbrandforsikring
12.1 Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige
de ved bekendtgørelse godkendte minimums
betingelser for bygningsbrandforsikring til ugunst
for forsikringstageren og/eller for de berettigede
ifølge adkomster og hæftelser, der er tinglyst på
ejendommen.
13 Indeksregulering

10.6 Betales beløbet ikke rettidigt, således at
selskabet må erindre om betalingen, kan
selskabets beregne et ekspeditionsgebyr, der
opkræves sammen med næste præmie. Selskabet
er berettiget til sammen med præmie – og udover
denne – at opkræve et inkassogebyr.
10.7 Selskabet kan ikke ophæve en tegnet
bygningsbrandforsikring på grund af manglende
præmiebetaling, men har panteret og kan foretage
udlæg for brandpræmien med renter og andre
omkostninger.

13.1 Præmien, de angivne summer samt
selvrisiko, indeksreguleres ikke.
13.2 Såfremt en selvrisiko eller dækningssum,
bestemt af forsikringsbetingelserne, er
indeksreguleret, fremgår det umiddelbart efter
beløbet i bestemmelsen.

11 Fornyelse og opsigelse
11.1 Forsikringen gælder, medmindre andet
fremgår af policen, for 1 år ad gangen og
fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller
selskabet opsiger den skriftlig med mindst 1
måneds varsel til hovedforfald.
11.2 Efter enhver anmeldt skade er såvel
forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage
efter erstatningens betaling, eller efter afvisning af
skaden, berettiget til skriftlig at ophæve
forsikringen med 14 dages varsel.
11.3 Brandforsikringen kan dog ikke bringes til
ophør, medmindre forsikringstageren
dokumenterer, at forsikringen er overført til andet
forsikringsselskab, således at de eventuelle
rettighedshavere, der har tinglyst ret over
ejendommen ikke får deres retsstilling forringet.
11.4 For bygninger, der ikke er forsvarligt
indrettet mod brandfare, samt forladte bygninger
kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig
virkning. I forhold til de i pkt. 11.3 omhandlende
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