Erhvervsløsøreforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: ETU Forsikring A/S

Produkt: Erhvervsløsøreforsikring

Hvad dækker den?

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

Forsikringen dækker virksomhedens løsøre
mod en række skadestyper, der aftales
individuelt.

Forsikringssummen for erhvervsløsøre skal
være fastsat på baggrund af de reelle værdier
i virksomheden, eller kan der foreligge
underforsikring.

Almindeligvis omfatter forsikringen følgende
dækninger:

√
√

Brand-, tyveri/røveri og indbruds- og vandog vejrlig skader
Driftstab i forbindelse med en
dækningsberettiget skade på løsøre
Herudover findes en række
tilvalgsdækninger, der kan tegnes efter
nærmere aftale.

Hvad dækker den ikke?
Forsikringen dækker ikke skader i forbindelse
med:

×
×
×

Krig, oprør og krigslignende forhold
Jordskælv eller andre naturforstyrrelser
Atomreaktion

Hvor er jeg dækket?
√

Forsikringen dækker på de i policen noterede
adresser i Danmark

!
!
!

Den noterede forsikringssum for erhvervs
løsøre udgør selskabets maksimale hæftelse.
For visse typer af skader herunder visse
tilvalgsdækninger gælder en begrænset
forsikringssum
Skader under selvrisiko er ikke dækket

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal afgive korrekte oplysninger ved
etablering af forsikringen
Du skal læse policen igennem og sikre, at den
er som aftalt når du modtager den
Du skal give besked, hvis der sker ændringer i
de afgivne oplysninger
Du skal straks anmelde skader eller ved
formodninger om skade
Du skal undlade, at lave aftaler med
eventuelle modparter
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
Seneste rettidige indbetalingsdato fremgår af indbetalingsmeddelelsen.
Betaling kan ske via indbetalingskort eller Betalingsservice (BS).
Betaling af forsikringen kan ske helårlig, halvårligt, kvartalsvis eller på månedsbasis.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker skader, der er konstateret i forsikringstiden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Hvis forsikringen er tegnet som en etårig forsikring kan opsigelse ske skriftligt med en måneds varsel
til hovedforfald.
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan opsigelse ske skriftlig med en måneds varsel til
udløbet af den flerårige periode.
Opsiges forsikringen ikke med det nævnte varsel, fortsætter forsikringen.

