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Leysafætrygd

1.0 Forsikringsbetingelser

For Leysafætrygd gælder nedenstående betingelser, 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri Trygd 
Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Leysafætrygd?

3.1 Leysafætrygd kan omfatte:

 1.  Brand      (pkt. 5.0)

 2.  Tyveri      (pkt. 6.0)

 3.  Vand      (pkt. 7.0)

Det fremgår af policen, om De har valgt tyveri.

3.2 Leysafætrygd omfatter desuden:

 1.  Følgeudgifter      (pkt. 3.0-9.0)

4.0 Leysafætrygd omfatter ikke:

 1.  Driftstab eller andre indirekte tab.

5.0 Brand

5.1 Branddækningen omfatter direkte  
skader som følge af:

 1.  Brand      (pkt. 5.1.1–5.2)

– der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede 
dgenstande.

5.1.1 Ved brand omfatter dækningen direkte skader som 
følge af:

 1.   Ildsvåde, hvorved forstås en løssluppen flamme-
dannende ild, som har evne til at brede sig ved 
egen kraft. 

 2.   Lynnedslag, herunder overspænding  /  induktion 
eller andre elektriske fænomener, når lynet er 
slået ned direkte i det forsikrede løsøre eller de 
bygninger, hvor det forsikrede løsøre beror.

 3.   Eksplosion, som er en momentan forløbende 
kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk 
varme og indtræffer en voldsom rumfangsfor-
øgelse af reagerende stoffer. 

 4.   Sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved  
der sker en pludselig utilsigtet udligning af 
forskelligt lufttryk i og uden for beholderen

 5.   Nedstyrtning af eller fra luftfartøj

 6.   Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt 
ildsted til rumopvarmning.

 7.   Slukning, når der er tale om en forsvarlig 
foranstaltning for at begrænse en skade, som er 
omfattet af branddækningen.

5.2 Ved brand omfatter dækningen ikke:

 1.   Skader ved ild, der ikke kan betegnes som 
ildsvåde, for eksempel svidning, forkulning, 
overophedning eller smeltning.

 2.   Skader på genstande, der for at opvarmes, koges, 
stryges, tørres, røges e.l., udsættes for ild eller 
varme og derved kommer i brand eller beskadiges.

 3.  Skader ved kortslutning eller andre rent elektriske 
fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel 
af enhver art, herunder skader på tilhørende 
isolationsmateriale. 

 4.   Skader ved overspænding / induktion eller 
elektriske fænomener i øvrigt.

 5.   Sønderrivning af dampkedler og autoklaver som 
følge af materialesvigt eller indvirken af 
centrifugalkraft, væsketryk eller istryk eller skader 
som følge af tørkogning. 

 6.   Nedstyrtning af eller fra luftfartøj, når skaden er 
forårsaget af medførte sprængstoffer.

6.0 Tyveri

Det fremgår af policen, om De har valgt dækningen 
tyveri.

6.1 Tyveridækningen omfatter direkte  
skader som følge af:

 1.  Indbrudstyveri      (pkt. 6.2)

 2.  Ran og røveri      (pkt. 6.3)

– der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede 
genstande.

6.1.1 Tyveridækningen omfatter desuden:

Omstilling af låse      (pkt.6.4)

6.2 Indbrudstyveri

6.2.1 Ved indbrudstyveri omfatter dækningen direkte 
skader som følge af indbruds tyveri.

6.2.1.1 Indbrudstyveri foreligger, når der på forsikringsstedet 
kan påvises tegn på indbrud efter at tyven ved vold 
mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler 
har skaffet sig adgang til bygning, aflåste værelser, 
lofts- og kælderrum, er kommet ind gennem åbninger, 
der ikke er beregnet til indgang, eller stjæler 
genstande gennem åbninger, som han umiddelbart 
forinden har frembragt.

6.2.1.2 Dækningen for indbrudstyveri omfatter kun 
genstande, der beror i bygninger.

6.2.1.3 Åbne skure, halvtage eller konstruktioner, som er 
beklædt med lærred, plastfolie eller lignende 
betragtes ikke som bygninger.

6.2.1.4 Dækningen er betinget af, at døre og andre indgangs-
åbninger holdes forsvarligt aflåst, og at vinduer er 
lukkede og tilhaspede.

6.2.2 Ved indbrudstyveri omfatter dækningen ikke:

Tyveri fra værdiopbevaringsenhed eller -boks forøvet 
ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, hvis 
disse har været efterladt på forsikringsstedet.

6.3 Ran eller røveri

6.3.1 Ved ran eller røveri omfatter dækningen direkte 
skader som følge af ran eller røveri.

6.3.1.1 Ved ran forstås tyveri, der sker åbenlyst uden 
anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket er 
bemærket af den bestjålne eller af andre tilstede-
værende personer, der øjeblikkelig gør anskrig.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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6.3.1.2 Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre, 
værdigenstande, penge eller pengerepræsentativer 
ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af 
vold.

6.3.2 Ved ran og røveri omfatter dækningen ikke:

Skade, hvor et medlem af forsikringstagerens 
personale har været delagtig.

6.4 Omstilling af låse 

6.4.1 Tyveridækningen omfatter omkostninger ved 
udskiftning eller omstilling af virksomhedens låse, 
som følge af at nøglerne bliver stjålet ved en af 
Tyveridækningen jfr. punkt 6.0 omfattet begivenhed.

6.4.2 Forsikringssummen for låseomstilling udgør højst 
30.000 kr.

6.5 Øvrige udgifter

Tyveridækningen omfatter de udgifter, der eventuelt 
påhviler forsikringstageren som lejer, til istandsæt-
telse af beskadigelser, dog ikke glasruder, som ved 
indbrudstyveri, eller bevisligt forsøg herpå, sker på de 
lokaler, som han benytter.

7.0 Vand

7.1 Vanddækningen omfatter direkte  
skader som følge af:

 1.  Udstrømning af vand      (pkt. 7.2)

 2.  Udstrømning af olie eller kølevæske     (pkt. 7.3)

 3.  Voldsomt skybrud eller tøbrud      (pkt. 7.4)

 4.  Storm, skypumpe og snetryk      (pkt. 7.5)

– der medfører tab eller beskadigelse af de  
forsikrede genstande.

7.2 Udstrømning af vand

7.2.1 Ved udstrømning af vand omfatter dækningen  
direkte skader som følge af:

 1.   Udstrømning fra røranlæg, der tilfører vand, 
wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til 
opvarmning og luftkonditionering og spildevands-
ledninger, akvarier, vandsenge og andre beholdere, 
som indeholder mere end 20 liter.

 2.   Trygds erstatningspligt er dog betinget af, at 
 forsikringstageren i det omfang det er muligt,  
drager omsorg for:

 a.   At der i frostperioder sker behørig lukning af 
vandtilførsel og tømning af rør- og varmeanlæg, 
herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner,  
når disse ikke benyttes.

 b.   At de ovenfor nævnte anlæg i uopvarmede 
bygninger til stadighed holdes tømte.

 c.   At radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de 
kan fryse

 d.    At optøning af frosne rørledninger kun foretages 
af autoriserede fagfolk

 e.   At røranlæg med dertil hørende installationer 
holdes forsvarligt vedlige.

7.2.2 Ved udstrømning af vand omfatter  
dækningen ikke:

 1.  Skade ved langsom udsivning. 

 2.  Skade på varer i fryse-  / kølerum.

      2.1   I detailforretninger dækkes dog skade på  
varer i fryse- / kølerum, når varerne direkte 
beskadiges af tilfældigt udstrømmende 
kølevæske

 3.  Tab af olie eller kølevæske.

7.3 Udstrømning af olie eller kølevæske

7.3.1 Ved udstrømning af olie eller kølevæske omfatter 
dækningen direkte skader som  
følge af:

 1.   Tilfældig udstrømning fra olietank, oliefyr, 
køleskab eller køleanlæg.

7.3.2 Ved udstrømning af olie eller kølevæske 
omfatter dækningen ikke:

 1.  Skade ved langsom udsivning.

 2.  Skade på varer i fryse- / kølerum.

      2.1   I detailforretninger dækkes dog skade på  
varer i fryse- / kølerum, når varerne direkte 
beskadiges af tilfældigt udstrømmende 
kølevæske.

 3.   Tab af olie eller kølevæske.

7.4 Voldsomt skybrud eller tøbrud

7.4.1 Ved voldsomt skybrud eller tøbrud omfatter 
dækningen direkte skader som følge af:

 1.   Vand, der ikke kan få normalt afløb og derfor 
oversvømmer de af forsikringstageren benyttede 
lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger.

7.4.2 Ved voldsomt skybrud eller tøbrud omfatter 
dækningen ikke:

 1.   Skade på løsøre beroende i åbne skure, halvtage, 
drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med 
lærred, plastfolie eller lignende.

 2.   Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller 
vandløb.

 3.   Skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag  
eller væg.

7.5 Storm, skypumpe og snetryk

7.5.1 Ved storm, skypumpe og snetryk omfatter  
dækningen direkte skader som følge af:

 1.   Storm, hvorved forstås mindst vindstyrke  
8, svarende til vindhastigheder på mindst  
17,2 meter pr. sekund.

 2.  Skypumpe.

 3.  Snetryk.

 4.   Genstande, der vælter eller styrter ned som følge 
af storm, skypumpe eller snetryk, og derved 
beskadiger bygningen.
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7.5.2 Udvendigt udsugningsanlæg, inkl. dertil hørende 
udvendige installationer for maskiner og arbejds-
processer er endvidere dækket mod storm, skypumpe 
og snetryk, med de i pkt. 7.5.3 anførte undtagelser.

7.5.3 Ved storm og skypumpe og snetryk omfatter 
dækningen ikke:

 1.   Skade på genstande, når skaden ikke er en direkte 
følge af en påviselig storm-, skypumpe- eller 
snetryksskade på selve bygningen eller udsug-
ningsanlægget.

 2.   Skade på genstande, som følge af væltende eller 
nedstyrtende genstande, når dette ikke er en 
direkte følge af storm, skypumpe eller snetryk

 3.   Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller 
vandløb.

 4.   Skade på genstande, der beror i åbne skure, 
halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er 
beklædt med lærred, plastfolie eller lignende.

 5.  Skade på genstande, der ikke beror i bygninger. 

      5.1   Dette gælder dog ikke for udvendigt udsug-
ningsanlæg, inkl. dertil hørende udvendige 
installationer, for maskiner og arbejds-
processer.

8.0 Følgeudgifter, som er dækket inden for 
den angivne forsikringssum

8.1 Bortkomne genstande

Genstande, der bortkommer under en forsikrings-
begivenhed.

9.0 Følgeudgifter, som er dækket ud over den 
angivne forsikringssum

9.1 Redning og bevaring

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de 
forsikrede genstande i forbindelse med en forsikrings-
begivenhed.

9.2 Oprydning

9.2.1 Nødvendige udgifter til:

 1.   Fjernelse, deponering og destruktion af sluknings-
vand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse

 2.   Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, 
herunder bortskaffelse og destruktion af 
forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til 
produktion, affald og lignende fra virksomheden.

9.2.2 Dækningen ydes på 1. risikobasis og er begrænset til 
20  % af forsikringssummen for løsøre, dog minimum 
500.000 kr., maksimalt 1.500.000 kr. pr. skade-
begivenhed.

9.2.3 Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, 
oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden 
særlig behandling af jord, vand eller luft i det 
omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger 
måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen 
omfattet begivenhed.

10.0 Hvilke genstande er dækket?

10.1 Løsøre, der tilhører forsikringstageren

10.1.1 Ved løsøre forstås varer, herunder råvarer, halvfabri-
kata og færdigvarer, emballage, inventar, installatio-
ner, maskiner og øvrigt driftsudstyr, herunder værktøj 
og redskaber samt motorkøretøjer.

10.1.2 Leysafætrygd omfatter dog ikke motorkøretøjer, der 
er registreringspligtige, knallerter samt sø- og 
luftfartøjer, medmindre de hører til en virksomhed, 
der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller 
forhandler dem.

10.1.3 Denne definition af løsøre gælder for hele 
 Leysafætrygd.

10.2 Leysafætrygd omfatter tillige, hvis der er plads i 
forsikringssummen, jævnfør pkt. 10.7, kundebiler 
(herunder motordrevne køretøjer, knallerter, 
påhængs- / sidevogne samt påhængsredskaber) indsat 
til reparation eller på anden måde er overladt 
forsikringstageren, som led i dennes ved forsikringens 
tegning angivne virksomhed.

10.3 Trygds erstatningspligt under Branddækningen  
jfr. punkt 5.0 omfatter ikke det løsøre, der er  
dækket under en sædvanlig bygningsbrandpolice.

10.4 Originalmodeller og tegninger

Leysafætrygd dækker afholdte udgifter til 
 genfremstilling af originalmodeller og tegninger.

10.5 Kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk 
lagrede data

10.5.1 Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed 
er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forret-
ningsbøger eller elektronisk lagrede data.

10.5.2 Krav om back-up kopiering:

 1.   Dækningen for elektronisk lagrede data forudsæt-
ter, at back-up kopiering sker i intervaller af 
maksimalt fem arbejdsdøgns varighed, og at 
backup kopier opbevares i et aflåst dataskab eller i 
anden selvstændig aflåst sektion end selve 
edb-udstyret.

10.6 Rede penge, pengerepræsentativer, 
 betalingskort, værdipapirer,  
manuskripter og dokumenter

10.6.1 Rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort, 
værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som 
beror på forsikringsstedet.

10.6.2 Ved pengerepræsentativer forstås:

 1.   Ubenyttede frimærker, stempelmærker, ucrossede 
og underskrevne checks, købekortsnotaer, mønt-, 
klippe-, tele- og taletidskort, umøntet ædelt metal 
og andet, der umiddelbart kan veksles til eller 
benyttes som rede penge.

10.6.3 For skader, der er dækningsberettigede i henhold til 
Leysafætrygd, er Trygds erstatningspligt begrænset til 
5.000 kr. i almindeligt gemme, 15.000 kr. i aflåst 
værdiopbevaringsenhed godkendt af Trygd.

10.6.4 Erstatning er dog betinget af, at nøgle eller kode til 
værdiopbevaringsenheden opbevares på et sikkert 
sted, som ikke er synligt eller i nærheden af 
værdiopbevaringsenheden.
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10.6.4.1 For skader, der er dækningsberettigede i henhold  
til forsikringsbetingelserne for brand jfr. punkt  
5.0, og vand, jfr. punkt 7.0, og hvor skaden sker i 
virksom hedens åbningstid, gælder ovennævnte 
begrænsning dog ikke.

10.6.5 Vedrørende ran og røveri, se dog pkt. 6.3. 

10.7 Løsøre, der tilhører andre end 
 forsikringstageren

10.7.1 Udover det løsøre, som tilhører forsikringstageren, 
omfatter Leysafætrygd tillige løsøre, der tilhører 
andre, som forsikringstageren er pligtig til at erstatte 
eller bærer risikoen for.

10.7.2 Hvis forsikringssummen er tilstrækkelig, omfatter 
Leysafætrygd endvidere løsøre, som tilhører andre, 
men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke er 
pligtig til at erstatte eller bærer risikoen for.

10.7.3 Løsøre som tilhører andre er kun omfattet af 
Leysafætrygd i det omfang løsøret ikke er dækket ved 
anden forsikring

11.0 Hvor dækkes genstandene?

11.1 På forsikringsstedet

11.1.1 Leysafætrygd omfatter skade på de forsikrede 
genstande, når de befinder sig på den / de adresse(r) 
dækningen er tegnet for, og hvor det, medmindre 
andet er angivet, forudsættes:

 1.   At ejendommens bygninger har tag af beton, 
cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer,  
tagpap eller tegl.

11.2 Under åben himmel

11.2.1 Leysafætrygd kan være udvidet til at omfatte skader, 
der er dækningsberettigede i henhold til betingelserne 
for Branddækningen jfr. punkt 5.0, når genstandene 
beror under åben himmel.

11.2.2 I så fald vil dette fremgå af policen.

11.3 Andetsteds på Færøerne, samt bygninger med 
anderledes tagbeklædning

11.3.1 Betinget af at det fremgår af policen, kan Leysafæ-
trygd være udvidet til at omfatte løsøregenstande 
beroende andetsteds på Færøerne, når disse: 

 1.   Beror i bygninger og skure, hvis tagbeklædning er 
anderledes end beton, cementtagsten, eternit, 
glas, metal, skifer, tagpap eller tegl

      1.1   Indbrudstyveri er dog ikke dækket på 
byggepladser og arbejdspladsen udenfor 
forsikringsstedet. 

 2.   Beror på forsikringstagerens / ansattes hjemme-
kontor.

11.3.2 Dækning for genstande beroende andetsteds på 
Færøerne, omfatter ikke rede penge, pengerepræsen-
tativer, betalingskort, værdipapirer, manuskripter og 
dokumenter.

12.0 Hvordan fastsættes forsikringsværdien?

12.1 For Leysafætrygd gælder:

I forsikringsværdien medregnes værdien af alt løsøre, 
der er forsikret under policen.

12.2 Inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr

12.2.1 Værdien skal udgøre nyværdien, hvorved forstås den 
til enhver tid gældende genanskaffelsespris for 
tilsvarende nye genstande uden fradrag for alder og 
brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvende-
lighed eller andre omstændigheder (nyværdi).

12.2.2 Ud over det i henhold til ovenstående opgjorte tab, 
omfatter forsikringen uundgåelige merudgifter der 
skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris respektive 
istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som 
følge af prisstigning i tidsrummet mellem forsikrings-
begivenhed og levering.

12.2.3 Det er en forudsætning herfor, at forsikringstageren 
inden 1 måned efter forsikringsbegivenheden træffer 
bindende dispositioner om genanskaffelse respektive 
istandsættelse, medmindre anden aftale træffes med 
Trygd.

12.3 Færdigvarer af egen tilvirkning

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv 
har tilvirket til salg, skal udgøre den pris, som ved 
salg på almindelige vilkår til enhver tid vil kunne 
opnås, med fradrag for regelmæssige salgsomkostnin-
ger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant 
betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke 
derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, 
såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet 
sted.

12.4 Halvfabrikata

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv 
har under tilvirkning med senere salg for øje, skal 
udgøre produktionsomkostningerne (herunder 
råmaterialer) med tillæg af andel, dels af forsikrings-
tagerens generalomkostninger, dels af avancen ved 
færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår 
til enhver tid vil kunne opnås med fradrag som oven 
for anført under pkt. 12.3.

12.5 Varer og andre genstande

Værdien af andre genstande end de i pkt. 12.2–12.4 
nævnte skal udgøre den til enhver tid gældende 
genanskaffelsespris med rimeligt fradrag for alder, 
brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændig-
heder (dagsværdi).

12.6 Originalmodeller og tegninger

Originalmodeller og tegninger medregnes med disses 
værdi.

12.7 Kartoteker, forretningsbøger  
eller elektronisk lagrede data

I en skadesituation medregnes afholdte udgifter til 
genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger eller 
elektronisk lagrede data til opgørelse af forsikrings-
værdien.

12.8 Rede penge, pengerepræsentativer, 
 betalingskort, værdipapirer,  
manu skripter og dokumenter

Rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort, 
værdipapirer, manuskripter og dokumenter 
 medregnes med disses værdi, dog højst med de  
i pkt. 10.6 anførte beløb.



11  Tryggingartreytir  

13.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

13.1 For løsøret gælder:

 1.   Skaden opgøres som beskrevet i reglerne i pkt. 
12.0, som forskellen mellem værdien af løsøret 
umiddelbart før skaden og værdien efter skaden.

13.2 Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr 
gælder dog:

 1.   At tabet opgøres som forskellen mellem de 
skaderamte genstandes nyværdi umiddelbart før 
skaden  
og deres værdi efter skaden.

 2.   At beskadigede genstande, medmindre anden 
aftale er truffet med Trygd, inden et år fra 
skadedagen, skal være istandsat eller genanskaf-
fet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse  
efter Trygds skøn skal være betryggende sikret, 
idet der i modsat fald kun ydes erstatning efter 
dagsværdien.

 3.   At forskellen mellem den til nyværdien og den  
til dagsværdien svarende del af erstatningen først 
udbetales, når de beskadigede genstande er 
istandsat eller genanskaffet, respektive istand-
sættelse eller genanskaffelse efter Trygds skøn  
er betryggende sikret.

 4.   At Trygd er berettiget til at overtage en beskadiget 
genstand mod at erstatte dens værdi før skaden 
(for inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr 
nyværdien), ligesom Trygd er berettiget til at 
erstatte de beskadigede genstande med andre 
tilsvarende genstande eller til at sætte de 
beskadigede genstande i samme stand som før 
skaden, og forsikringstageren er herudover ikke 
berettiget til yderligere erstatning for disse 
genstande.

13.3 Underforsikring

Hvis forsikringsværdien udregnet efter reglerne i  
pkt. 12.0 overstiger forsikringssummen, erstattes  
en skade kun forholdsmæssigt.

14.0 Selvrisiko

14.1 Det fremgår af policen, om forsikringen er tegnet med 
selvrisiko.

14.2 Såfremt forsikringen er tegnet med selvrisiko, gælder 
denne for enhver skadebegivenhed omfattet 
Leysafætrygd.

15.0 Forsikringssum efter skade

Efter en skade forbliver policens forsikringssum 
uforandret.
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Rakstrartapstrygd gælder nedenstående 
betingelser samt de i denne police anførte Fel-
agstreytir fyri Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Rakstrartapstrygd?

3.1 Rakstrartapstrygd kan omfatte:

 1.  Rakstrartap      (pkt. 4.0)

 2.  Beinleiðis lønarútreiðslur      (pkt. 5.0)

Det fremgår af policen, om De har valgt Beinleiðis 
lønarútreiðslur.

3.2 Rakstrartapstrygd omfatter desuden:

 1.  Restvirðistrygd      (pkt. 6.0)

 2.  Útvegara- og keyparatrygd       (pkt. 7.0)

 3.  Honorar til sagkyndig      (pkt. 11.6)

4.0 Rakstrartap

4.1 Rakstrartap omfatter:

4.1.1 Tab ved nedgang i omsætningen af varer og 
tjenesteydelser i dækningsperioden, som er en 
direkte følge af, at løsøret eller de bygninger, hvor i 
løsøret befinder sig, rammes af en skade, der er 
dækningsberettiget efter Leysafætrygd, ekskl. 
eventuelle tilvalgsdækninger, hvor dækningen er 
undtaget.

4.1.2 Såfremt tyveridækningen, jfr. punkt 6.0 i Leysafæ-
trygd, ikke er valgt, omfatter Rakstrartapstrygd ikke 
driftstab som følge af en tyveriskade.

4.2 Hvad forstås ved omsætning?

4.2.1 Omsætning er faktureret omsætning ekskl. moms, 
ydede rabatter, bonus, salgsprovision og anden 
salgsprisreduktion.

4.2.1 Denne definition på omsætning gælder for hele 
Rakstrartapstrygd.

4.3 Ved Rakstrartap omfatter dækningen ikke:

4.3.1 Forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, 
brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens 
genoptagelse af driften som følge af forbedring, 
udvidelse, offentligt påbud, manglende back-up 
kopiering eller lignende. 

4.3.2 Se dog pkt. 8.5 vedrørende myndighedskrav i 
forbindelse med forureningssager.

4.3.3 Forsikringens regler for back-up kopiering fremgår af 
Leysafætrygd, pkt. 10.5.

Rakstrartapstrygd

5.0 Beinleiðis lønarútreiðslur

Det fremgår af policen, om De har valgt dækningen.

5.1 Ved Beinleiðis lønarútreiðslur  
omfatter dækningen:

Dokumenterede lønudgifter som forsikringstageren i 
dækningsperioden måtte have afholdt til egne 
medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på 
grund af en forsikringsbegivenhed, jævnfør betingel-
serne i pkt. 4.0, samt de dertil knyttede dokumente-
rede lønafhængige omkostninger.

6.0 Restvirðistrygd

6.1 Ved Restvirðistrygd omfatter dækningen:

6.1.1 Det yderligere driftstab, som måtte opstå ved, at 
virksomhedens genoptagelse bliver forsinket på grund 
af, at en tegnet restværdidækning på en bygningsfor-
sikring træder i kraft ved betaling af erstatning for 
fjernelse af anvendelige rester og / eller opførelse af  
en ny bygning.

6.1.2 Restvirðistrygd omfatter tillige Beinleiðis lønar-
útreiðslur, jf. pkt. 5.0, såfremt De har valgt denne 
dækning.

6.1.3 Dækningsperioden forlænges ikke som følge af denne 
bestemmelse.

7.0 Útvegara- og keyparatrygd

7.1 Ved Útvegara- og keyparatrygd  
omfatter dækningen:

7.1.1 Det driftstab Deres virksomhed måtte få som følge af, 
at en af Deres leverandør, eller aftageres virksomhe-
der bliver ramt af en skade, der ville være omfattet af 
Leysafætrygd, ekskl. eventuelle tilvalgsdækninger, 
hvor dækningen er undtaget.

7.1.2 Útvegara- og keyparatrygd omfatter tillige Beinleiðis 
Lønarútreiðslur, jfr. punkt 5.0, såfremt De har valgt 
denne dækning.

7.1.3 Dækningen er begrænset til 15 % af forsikringssum-
men, højst 200.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.

8.0 Dækningsperiode

8.1 Dækningsperiode

8.1.1 Dækningsperioden er det tidsrum for hvilket Trygd 
erstatter tab, som følge af en forsikringsbegivenhed

8.1.2 Dækningsperioden fremgår af policen.

8.2 Begyndelsestidspunkt

Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor 
en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed 
indtræder (skadetidspunktet).

8.3 Ophørstidspunkt

Dækningsperioden ophører så mange måneder 
senere, som svarer til den dækningsperiode der 
fremgår af policen, og på samme tidspunkt på døgnet 
som begyndelsestidspunktet.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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8.4 Forskydning af dækningsperioden

8.4.1 Hvor dækningsperioden for Rakstrartapstrygd er 12 
måneder kan forsikringstageren forlange tidspunktet 
for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 
seks måneder efter, at forsikringsbegivenheden er 
konstateret. 

8.4.2 Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal 
forsikringstageren inden 1 måned efter forsikrings-
begivenhedens konstatering give Trygd meddelse  
om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse, 
medmindre anden aftale træffes med Trygd i 
forbindelse med skadebehandlingen.

8.4.3 Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan 
herefter ikke yderligere ændres.

8.5 Myndighedskrav i forbindelse  
med forureningssager

8.5.1 Uanset det i pkt. 4.3 nævnte, dækker Rakstrartap-
strygd i indtil tre måneder for dækninger med normal 
dækningsperiode på 6 eller 12 måneder, og i seks 
måneder for dækninger med normal dækningspe-
riode på 18 eller 24 måneder det driftstab som 
forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse, som 
følge af offentlige myndigheders krav stillet i 
forbindelse med oprydning efter en skade, som er 
dækningsberettiget efter Leysafætrygd. Se pkt. 4.0.

8.5.1.1 Dækningsperioden forlænges ikke som følge af denne 
bestemmelse.

9.0 Hvor dækkes?

9.1 På forsikringsstedet

Dækningen omfatter skade på de forsikrede 
genstande, når de befinder sig på den / de adresse(r) 
Leysafætrygd er tegnet for.

9.2 På leverandør- og aftagervirksomheder

Dækningen omfatter leverandør- og aftagervirksom-
heder på Færøerne og udlandet.

10.0 Hvordan fastsættes  
forsikringsinteressen?

10.1 Rakstrartapstrygd

10.1.1 Driftstab med dækningsperiode på  
6 eller 12 måneder

10.1.1.1 Forsikringsinteressen for Rakstrartapstrygd med  
en dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er 
forsikringstagerens forventede samlede omsætning  
af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder 
efter dækningsperiodens begyndelse, med fradrag  
af forventet forbrug i samme periode af:

 1.  Indkøbte handelsvarer til videresalg.

 2.  Råvarer og halvfabrikata.

 3.   Direkte lønudgift inkl. lønafhængige omkostninger 
til medarbejdere, der ikke henhører under 
henholdsvis Løgtingslóg um starvsmenn og 
Løgtingslóg um yrkisútbúgvingar.

10.1.2 Driftstab med dækningsperiode på 18 eller  
24 måneder

Forsikringsinteressen for Rakstrartapstrygd med 
dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er 
forsikringstagerens forventede samlede omsætning  
af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder 
efter dækningsperiodens begyndelse, med fradrag  
af forventet forbrug i samme periode af det under  
pkt. 10.1.1.1 anførte.

10.1.3 Underforsikring

10.1.3.1 Forsikringssummen skal svare til forsikrings-
interessen.

10.1.3.2 Såfremt forsikringssummen er mindre end forsik-
ringsinteressen, foreligger underforsikring, og i så 
fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som 
svarer til den del, forsikringssummen udgør af 
forsikringsinteressen.

10.2 Beinleiðis lønarútreiðslur

10.2.1 Beinleiðis lønarútreiðslur – dækningsperiode 12 
måneder

10.2.1.1 Forsikringsinteressen for Beinleiðis lønarútreiðslur  
er den forventede direkte løn inkl. lønafhængige 
omkostninger til egne medarbejdere, der ikke 
henhører under henholdsvis Løgtingslóg um 
starvsmenn og Løgtingslóg um yrkisútbúgvingar. 

10.2.1.2 Den således definerede løn omfatter altid de første  
12 måneder efter dækningsperiodens begyndelses-
tidspunkt.

11.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

11.1 Generelle regler

11.1.1 Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter 
dækningsperiodens udløb.

11.1.2 For driftstab og eventuel meddækket direkte 
lønudgift, udarbejdes i skadetilfælde en opgørelse  
af forsikringsinteressen på samme måde som 
beskrevet under punkt 10.0.

11.1.3 Den beregnede forsikringsinteresse skal herefter 
indgå i erstatningsberegningen og betegnes som 
erstatningsgrundlaget.

11.1.4 Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, 
end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte 
tab, der omfattes af forsikringen.

11.2 Fastsættelse af erstatning for driftstab

11.2.1 Driftstab

Erstatningen udgør så stor en del af erstatnings-
grundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i 
omsætningen i dækningsperioden udgør af den 
forventede omsætning i 12 eller 24 måneder efter 
dækningsperiodens begyndelse.

11.2.2 Hensyntagen til varierende lønsomhed

Dersom omsætningen hidrører fra produkter med 
varierende lønsomhed, tages der ved erstatnings-
beregningen rimelige hensyn hertil.
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11.2.3 Fradrag for sparede omkostninger

Den af skaden forårsagede nedgang i omsætning, 
reduceres med sparede omkostninger, som for-
sikringstageren kan frigøre sig for.

11.2.4 Tillæg for rimelige meromkostninger

11.2.4.1 Den under pkt. 11.1–11.2.3 beregnede erstatning 
tillægges rimelige omkostninger, der efter samråd 
med Trygd er afholdt til imødegåelse af en nedgang i 
omsætningen, dog kun i det omfang, de har virkning i 
stilstandsperioden, maksimalt dækningsperioden, og 
for øvrigt med den begrænsning at Trygds samlede 
ydelse (inkl. sådanne omkostninger) ikke kan blive 
større end, hvis der ikke var afholdt omkostninger til 
imødegåelse af en nedgang i omsætningen.

11.2.4.2 Der ydes ikke erstatning for omkostninger, der  
er eller ville være omfattet af dækningen for 
Beinleiðis lønarútreiðslur jfr. punkt 5.0.

11.2.5 Underforsikring

Foreligger der underforsikring jævnfør pkt. 10.1.3, 
reduceres erstatningen forholdsmæssigt.

11.3 Fastsættelse af erstatning for Beinleiðis 
lønarútreiðslur

Erstatningen for eventuelt meddækket direkte 
lønudgift udgør inden for forsikringssummen de 
dokumenterede lønudgifter, som forsikringstageren 
måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke 
har været anvendelse for på grund af skaden, samt  
de dertil knyttede dokumenterede lønafhængige 
omkostninger.

11.4 Karenstid for Rakstrartapstrygd og Beinleiðis 
lønarútreiðslur

Tab, der helt eller delvis hidrører fra de første otte 
timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen 
strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikrings-
begivenheden er konstateret.

11.5 Ophør af virksomheden

11.5.1 Hvis virksomhedens drift efter en skade ikke 
genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det 
tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt 
ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift.

11.5.2 Af det således udregnede beløb betales kun den del, 
der svarer til uundgåelige, forsikrede omkostninger, 
som bevisligt er afholdt, medmindre virksomhedens 
ophør skyldes forhold, som forsikringstageren ikke er 
herre over.

11.6 Dækning af udgifter til sagkyndig bistand i 
forbindelse med opgørelse af driftstab

11.6.1 Trygd erstatter forsikringstagerens rimelige 
omkostninger til sagkyndig assistance, bortset fra 
forsikringstagerens omkostninger til en eventuel 
vurderingsforretning, i forbindelse med opgørelse  
af dækningsberettiget skade, med indtil 5 % af 
for sikringssummen, dog maksimalt 100.000 kr.

11.6.2 Foreligger der underforsikring, jævnfør pkt. 10.1.3, 
nedsættes erstatningen for sagkyndig bistand 
forholdsmæssigt.

12.0 Forsikringssum efter skade

Efter en skade forbliver policens forsikringssum 
uforandret.

13.0 Selvrisiko

13.1 Såfremt Rakstrartapstrygd er valgt med selvrisiko, 
fremgår det af policen.

13.2 Selvrisikoen vil være gældende for enhver skade-
begivenhed omfattet af Rakstrartapstrygd. 
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Meirútreiðslutrygd gælder nedenstående 
betingelser samt de i denne police anførte Fel-
agstreytir fyri Trygd Vinna.

2.0 Dækningens formål

2.1 Formålet med dækningen for Meirútreiðslutrygd er,  
at dække virksomhedens ekstra omkostninger for at 
kunne opretholde driften efter en forsikringsbegiven-
hed, jævnfør pkt. 4.

2.2 Det kan for eksempel være:

 1.   Leje af midlertidige lokaler, herunder 
 specialindretning af disse

 2.  Leje af maskiner og inventar.

 3.   Hurtigt genkøb af maskiner og inventar,  
herunder ekstra transportudgifter

4.  Dækningskøb. 

 5.   Aftalte forøgede omkostninger for eksempel i 
forbindelse med køb hos anden producent.

2.3 Dækningen omfatter ikke tab ved nedgang i 
 omsætning af varer og tjenesteydelser.

3.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

4.0 Hvad omfatter Meirútreiðslutrygd?

4.1 Nødvendige og dokumenterede ekstra omkostninger, 
der er en direkte følge af, at virksomhedens lokaler 
og / eller maskiner og inventar er blevet helt eller 
delvist uanvendelige for virksomhedens fortsatte drift, 
på grund af:

 1.   At den / de i policen nævnte forsikringssted(er) 
rammes af en skade, der er dækningsberettiget 
efter Leysafætrygd, ekskl. eventuelle tilvalgs-
dækninger.

4.2 Såfremt tyveridækningen, jfr. punkt 6.0 í Leysa-
fætrygd, ikke er valgt, omfatter dækningen for 
meromkostninger ikke meromkostninger som  
følge af en tyveriskade.

4.3 Dækningen er betinget af, at omkostningerne 
foretages i samråd med Trygd.

5.0 Meirútreiðslutrygd omfatter ikke:

5.1 Omkostninger til oprydning samt redning og bevaring 
af løsøre.

5.2 Omkostninger til genfremstilling af arkiv- og 
regnskabsmateriale og elektronisk lagrede data. 

5.3 Omkostninger, der skyldes strejke eller lockout.

5.4 Omkostninger, der skyldes forsinkelse af virksom-
hedens genoptagelse som følge af forbedring, 
udvidelse, offentligt påbud eller lignende. 

5.5 Omkostninger, der opstår efter dækningsperioden  
er ophørt.

5.6 Tab ved nedgang i omsætning af varer og  
tjeneste ydelser.

5.7 Skade på ting.

Meirútreiðslutrygd

6.0 Dækningsperiode

6.1 Dækningsperiode

6.1.1 Dækningsperioden er det tidsrum, for hvilket Trygd 
erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed.

6.1.2 Dækningsperioden fremgår af policen.

6.2 Begyndelsestidspunkt

Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en 
dækningsberettiget forsikringsbegivenhed indtræder 
(skadetidspunktet).

6.3 Ophørstidspunkt

Dækningsperioden ophører så mange måneder 
senere, som svarer til den dækningsperiode, der 
fremgår af policen, og på samme tidspunkt på døgnet 
som begyndelsestidspunktet.

7.0 Hvor dækkes? 

7.1 På forsikringsstedet

Meirútreiðslutrygd omfatter ekstra omkostninger som 
følge af en forsikringsbegivenhed, jævnfør pkt. 4, sket 
på den / de adresse(r) Leysafætrygd er tegnet for.

8.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

8.1 Ekstra omkostninger

8.1.1 Erstatningen fastsættes på grundlag af de ekstra 
omkostninger som virksomheden har haft, jævnfør 
pkt. 4.

8.1.2 Skadeopgørelsen foretages senest, når følgerne af en 
forsikringsbegivenhed er ophørt.

8.2 Dækning udover dækningsperioden

Hvis forhold, som forsikringstageren ikke er herre 
over, medfører, at omkostninger i forbindelse med 
tilbageflytning til de skaderamte lokaler først opstår 
efter dækningsperiodens ophør, ydes erstatning under 
hensyntagen til undtagelsen i pkt. 5, når dokumenta-
tion foreligger.

8.3 Kun det faktisk lidte tab dækkes

Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, 
end hvad der kræves til dækning af de faktisk afholdte 
ekstra omkostninger.

8.4 Begrænsning

Midlertidige foranstaltninger, der har værdi ud over 
dækningsperioden, erstattes kun forholdsmæssigt.

8.5 Forsikringssum

Den anførte forsikringssum i policen er det maksimale 
beløb, som kan ydes i erstatning.

9.0 Selvrisiko

9.1 Det fremgår af policen om Meirútreiðslutrygd er valgt 
med selvrisiko.

9.2 Selvrisikoen vil være gældende for enhver skadebegi-
venhed omfattet af Meirútreiðslutrygd.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Farteldutrygd gælder nedenstående betingelser 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri Trygd 
Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Farteldutrygd?

3.1 Farteldutrygd omfatter direkte skade som  
følge af:

 1.   Pludselige skader. Ved pludselige skader forstås 
fysiske skader, hvis årsag kommer udefra i forhold 
til de forsikrede genstande og virker pludseligt.

4.0 Farteldutrygd omfatter ikke:

4.1 Glemte eller forlagte genstande.

4.2 Skade som følge af fejlbetjening, gradvis forringelse 
og slitage, dårlig vedligeholdelse, vejrligets påvirknin-
ger, herunder forvitring, farve- eller formforandring 
samt fabrikations- og materialefejl, eller skade opstået 
under reparation.

4.3 Skade som følge af mekaniske eller elektriske 
forstyrrelser.

4.4 Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov 
uagtsomhed fra forsikringstagerens eller fra dennes 
ansvarlige medarbejderes side.

4.5 Driftstab eller andre indirekte tab, herunder afsavn.

4.6 Skade for hvilken en leverandør, reparatør, transpor-
tør eller anden i henhold til kontrakt, garantiforplig-
telse, lov eller retspraksis kan drages til ansvar.

4.7 Tyveri fra arbejdsskure og lignende.

4.8 Skade som følge af, at de forsikrede genstande 
medbringes i søfartøjer, medmindre de forsikrede 
genstande er anbragt i motorkøretøj, der transporte-
res af offentlige færger og lignende.

4.9 Simpelt tyveri, herunder tyveri fra uaflåst bil, 
campingvogn eller påhængsvogn.

4.10 Tyveri fra bil, medmindre de forsikrede genstande var 
anbragt i den aflåste bils aflåste bagagerum, uden 
adgang fra passagerkabinen.

4.10.1 Hvis dette ikke kan lade sig gøre, for eksempel fra 
stationcar, da inde i bilens varerum, tildækket på en 
sådan måde at genstandene ikke er synlige udefra

4.11 Den risiko, der er forbundet med at forsikringstageren 
lejer, låner eller leaser genstande ud.

4.12 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved 
forsikringens tegning og var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbej-
dere bekendt.

Farteldutrygd

5.0 Hvilke genstande er dækket?

5.1 Bærbar pc

Farteldutrygd omfatter bærbare pc’ere med standard-
programmer med brugerret, telefax eller andet 
tilhørende bærbart materiel.

6.0 Hvor dækkes genstandene?

6.1 Overalt i Europa

6.1.1 Dækningen omfatter skade på de forsikrede 
genstande, når de befinder sig på den / de adresse(r) 
Leysafætrygd er tegnet for, samt overalt i Europa, 
under brug, transport og opbevaring.

6.1.2 Ved Europa forstås:  
Albanien, Algier, Alonissos, Andorra, Andros, Belgien, 
Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canariske Øer, Chios, 
Cypres, Danmark, England, Finland, Frankrig, 
Færøerne, Gaza, Grønland, Shetland, Holland, 
Hybriderne, Hviderusland, Ibiza, Ikaria, Ios, Irland 
inkl. Nordirland, Island, Isle of Man, Isle of Wight, 
Israel, Italien, Gazastriben / Vestbredden, Gibraltar, 
Gotland, Grækenland, Guernsey, Jersey, Jordan, 
Kalymnos, Karphatos, Kefalonia, Khiros, Korfu, 
Korsika, Kos, Kreta, Kroatien, Kythira, Lefkas, Leros, 
Lesbos, Letland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, 
Limnos, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Mallorca, 
Malta, Marokko, Menorca, Milos, Moldova, Monaco, 
Mykonos, Naxos, Norge, Orknøerne, Palæstina, Paros, 
Patmos, Paxi, Polen, Portugal, Rhodos, Rumænien, 
Rusland (til Uralbjergene), Samos, San Marino, 
Santorini, Sardinien, Schweiz, Serbien og Montenegro, 
Sicilien, Sifnos, Skiathos, Skopelos, Skotland, 
Slovakiet, Slovenien, Spanien, Symi, Syrien, Syros, 
Sverige, Thassos, Tinos, Tjekkiet, Tunis, Tyrkiet, 
Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten, Wales, Ynes 
Mon, Ægypten, Østland, Østrig, Zakynthos, Åland.

7.0 Hvordan fastsættes forsikringsværdien?

7.1 Forsikringssum

Værdien, forsikringssummen, af det forsikrede 
fastsættes til nyværdi, hvorved forstås genanskaffel-
sesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds 
indtræden, uden fradrag for alder og brug, men med 
rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre 
omstændigheder.

8.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

8.1 Erstatningsopgørelse for totalskade

Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, 
opgøres tabet som 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.

8.2 Erstatningsopgørelse for partiel skade

Trygd godtgør de normale omkostninger ved 
istandsættelse af de forsikrede genstande til den 
brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før 
skadens indtræden, dog maksimalt genstandens 
nyværdi på skadetidspunktet.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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8.3 Genanskaffelsespligt

8.3.1 De skaderamte genstande skal inden et år fra 
skadedagen være genanskaffet, respektive gen-
anskaffelse efter Trygds skøn betryggende sikret. 

8.3.2 I modsat fald opgøres skaden på grundlag af 
genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens 
indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, mode, 
konjunkturer, nedsat anvendelighed, utidssvarende 
konstruktion eller andre omstændigheder (dagsvær-
dien). 

8.3.3 Forskellen mellem den til nyværdien og den til 
dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales 
først, når de beskadigede genstande er genanskaffet, 
respektive genanskaffelse efter Trygds skøn betryg-
gende sikret.

8.4 Trygds ret til at overtage det skaderamte

8.4.1 Trygd er berettiget til at overtage en beskadiget 
genstand mod at erstatte dens værdi før skaden. 

8.4.2 Trygd er også berettiget til at erstatte de beskadigede 
genstande med andre tilsvarende genstande eller 
sætte de beskadigede genstande i samme stand som 
før skaden. 

8.4.3 Forsikringstageren er herudover ikke berettiget til 
yderligere erstatning for disse genstande.

8.5 Underforsikring

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske 
nyværdi af de forsikrede genstande er højere end 
forsikringssummen, foreligger der underforsikring,  
og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

8.6 Forsikringssum efter skade

Efter en skade forbliver policens forsikringssum 
uforandret.

9.0 Selvrisiko

9.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Farteldutrygd.

9.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Fartelefontrygd gælder nedenstående betingelser 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri Trygd 
Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Fartelefontrygd?

3.1 Fartelefontrygd omfatter direkte skade som 
følge af:

1.  Pludselige skader. Ved pludselige skader forstås 
fysiske skader, hvis årsag kommer udefra i forhold til 
de forsikrede genstande og virker pludseligt.

4.0 Fartelefontrygd omfatter ikke:

4.1 Glemte eller forlagte genstande. 

4.2 Skade som følge af fejlbetjening, gradvis forringelse 
og slitage, dårlig vedligeholdelse, vejrligets påvirknin-
ger, herunder forvitring, farve- eller formforandring 
samt fabrikations- og materialefejl eller skade opstået 
under reparation.

4.3 Skade som følge af mekaniske eller elektriske 
forstyrrelser.

4.4 Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov 
uagtsomhed fra forsikringstagerens eller fra dennes 
ansvarlige medarbejderes side.

4.5 Driftstab eller andre indirekte tab, herunder afsavn. 

4.6 Skade for hvilken en leverandør, reparatør, transpor-
tør eller anden i henhold til kontrakt, garantiforplig-
telse, lov eller retspraksis kan drages til ansvar.

4.7 Tyveri fra arbejdsskure og lignende.

4.8 Simpelt tyveri, herunder tyveri fra uaflåst bil, 
campingvogn eller påhængsvogn.

4.9 Tyveri fra bil, medmindre de forsikrede genstande er 
anbragt i den aflåste bils aflåste handskerum, eller er 
anbragt i den aflåste bils aflåste bagagerum uden 
adgang fra passagerkabinen.

4.9.1 Hvis dette ikke kan lade sig gøre, for eksempel fra 
stationcar, da inde i bilens varerum, tildækket på en 
sådan måde at genstandene ikke er synlige udefra. 

4.10 Den risiko, der er forbundet med at forsikringstageren 
lejer, låner eller leaser genstande ud. 

4.11 Skade, der er eller ville være omfattet af en 
 løsøredækning. 

4.12 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå  
ved forsikringens tegning og var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige med-
arbejdere bekendt.

5.0 Hvilke genstande er dækket?

5.1 Mobiltelefoner

Forsikringen dækker mobiltelefoner inkl.  
instal lationer.

Fartelefontrygd

6.0 Hvor dækkes genstandene?

6.1 Overalt i Verden

Fartelefontrygd omfatter skade på det forsikrede, når 
det befinder sig overalt i verden under brug, transport 
og opbevaring.

7.0 Hvordan fastsættes forsikringsværdien?

7.1 Forsikringsværdi

Værdien, forsikringssummen, af det forsikrede 
fastsættes til nyværdi, hvorved forstås genanskaf-
felsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegiven-
heds indtræden, uden fradrag for alder og brug, men 
med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller 
andre omstændigheder.

8.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

8.1 Erstatningsopgørelse ved totalskade

Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, 
opgøres tabet som 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.

8.2 Erstatningsopgørelse for partiel skade

Trygd godtgør de normale omkostninger ved 
istandsættelse af de forsikrede mobiltelefoner til den 
brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før 
skadens indtræden, dog maksimalt genstandens 
nyværdi på skadetidspunktet.

8.3 Genanskaffelsespligt

8.3.1 De skaderamte mobiltelefoner skal inden et år fra 
skadedagen være genanskaffet, respektive genanskaf-
felse efter Trygds skøn betryggende sikret. 

8.3.2 I modsat fald opgøres skaden på grundlag af 
genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens 
indtræden, med rimeligt fradrag for alder, brug, mode, 
konjunkturer, nedsat anvendelighed, utidssvarende 
konstruktion eller andre omstændigheder (dagsvær-
dien). 

8.3.3 Forskellen mellem den til nyværdien og den til 
dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales 
først, når de beskadigede mobiltelefoner er genan skaf-
fet, respektive genanskaffelse efter Trygds skøn 
betryggende sikret.

8.4 Trygds ret til at overtage det skaderamte

8.4.1 Trygd er berettiget til at overtage en beskadiget 
mobiltelefon mod at erstatte dens værdi før skade. 

8.4.2 Trygd er også berettiget til at erstatte de beskadigede 
genstande med andre tilsvarende genstande eller til  
at sætte de beskadigede mobiltelefoner i samme stand 
som før skaden. 

8.4.3 Forsikringstageren er herudover ikke berettiget til 
yderligere erstatning for disse genstande.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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8.5 Underforsikring

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske 
nyværdi af de forsikrede genstande er højere end 
forsikringssummen, foreligger underforsikring og 
skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

8.6 Forsikringssum efter skade

Efter en skade forbliver policens forsikringssum 
uforandret.

9.0 Selvrisiko

9.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Fartelefontrygd.

9.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

10.0 Forhold under forsikringens løbetid

10.1 Sikkerhedsforholdsregel

10.1.1 Det er en betingelse for Trygds erstatningspligt, at  
de forsikrede mobiltelefoner behandles og opbevares 
betryggende og at forsikringstageren og dennes 
ansvarlige medarbejdere i øvrigt udviser tilbørlig 
agtpågivenhed og omhu.

10.1.2 Såfremt de forsikrede mobiltelefoner medbringes 
ombord på sejl- / motorskib eller andre søfartøjer,  
er det en betingelse for dækningen, at disse er 
forsvarligt fastgjort under sejlads.
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Kølitrygd gælder nedenstående betingelser samt 
de i denne police anførte Felagstreytir fyri Trygd 
Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Kølitrygd?

3.1 Kølitrygd omfatter direkte skader som følge af:

 1.  Temperaturændring      (pkt. 4.0)

 2.  Udstrømmende kølemedium      (pkt. 5.0)

 3.  Hærværk      (pkt. 6.0)

– der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede 
varer og emballage.

3.2 Kølitrygd omfatter desuden:

 1.  Følgeudgifter      (pkt. 9.0–10.0)

4.0 Temperaturændring

4.1 Ved temperaturændring omfatter  dækningen 
direkte skader som følge af:

4.1.1 Pludselige fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller 
anden pludselig uforudset hændelse.

5.0 Udstrømmende kølemedium

5.1 Ved udstrømmende kølemedium omfatter 
dækningen direkte skader som følge af:

 1.  Udstrømmende kølemedium.

6.0 Hærværk

6.1 Ved hærværk omfatter dækningen direkte 
skader som følge af:

6.1.1 Forsætlige og ondsindede handlinger.

6.1.2 Dækningen for hærværk omfatter såvel de varer og 
emballage som umiddelbart kan konstateres at være 
fysisk beskadiget, som de varer og emballage, der skal 
kasseres efter myndighedernes påbud.

7.0 Sikkerhedsforskrifter

7.1 Det er en betingelse for dækningen, at 
forsikrings tageren:

 1.   Sørger for, at anlægget hvori varerne opbevares 
holdes i god og driftsikker stand.

 2.   Overholder de brugsanvisninger som leverandøren 
af anlægget har givet samt lovgivningens regler.

 3.   Straks sørger for udbedring af de fejl eller 
mangler, som han bliver bekendt med.

 4.   Sørger for at anlæggene regelmæssigt efterses af 
 køleteknisk fagmand.

Kølitrygd

8.0 Kølitrygd omfatter ikke:

8.1 Skader, der skyldes forsætlig handling eller grov 
uagtsomhed fra forsikringstageren eller fra dennes 
ansvarlige medarbejderes side.

8.2 Driftstab eller andre indirekte tab, herunder afsavn.

8.3 Skade for hvilken en leverandør, reparatør, transpor-
tør eller anden i henhold til kontrakt, garanti-
forpligtelse, lov eller retspraksis kan drages til ansvar.

8.4 Skader, der er eller ville være omfattet af 
 Leysafætrygd.

8.5 Skader på varer i fryseanlæg, som ikke er industrielt 
dybfrosne.

8.6 Skader på varer, som ved oplagringens begyndelse 
ikke var i fejlfri stand.

8.7 Skader på varer, som har været længere oplageret end 
hvad der er passende for varens art.

8.8 Skader på varer i anlæg, som køles med tøris eller 
krystalis.

9.0 Følgeudgifter som er dækket inden  
for forsikringssummen

9.1 Oprydning

Rimelige udgifter til oprydning efter en forsikrings-
begivenhed, som er omfattet af Kølitrygd.

10.0 Følgeudgifter, som er dækket uden for 
forsikringssummen

10.1 Redning og bevaring

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de 
forsikrede varer og emballage i forbindelse med  
en skade, som er omfattet af Kølitrygd.

11.0 Hvilke genstande er dækket?

11.1 Varer i fryse- og køleanlæg

Kølitrygd omfatter varer og emballage, der opbevares 
i fryseanlæg og køleanlæg.

12.0 Hvor dækkes genstandene?

12.1 På forsikringsstedet

Kølitrygd omfatter skade på de forsikrede varer og 
emballage, når de befinder sig på den / de adresse(r), 
Leysafætrygd er tegnet for.

13.0 Hvordan fastsættes forsikringsværdien?

13.1 Forsikrings værdi

Værdien, forsikringssummen, fastsættes til værdien  
af varerne og emballage, opgjort efter genan-
skaffelsesprisen.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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14.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

14.1 Skade på varer og emballage

Varer og emballage erstattes med 
 genanskaffelses prisen.

14.2 Underforsikring

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske værdi 
af varer og emballage i fryse og / eller køleanlæg er 
højere end forsikringssummen, erstattes skaden kun 
forholdsmæssigt.

14.3 Forsikringssum efter skade

14.3.1 Efter en skade forbliver policens forsikringssum 
uforandret.

14.3.2 Alle varer og emballage i samtlige køle- og / eller 
fryseanlæg på forsikringsstedet / erne skal medtages  
i forsikringssummen.

15.0 Selvrisiko

15.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Kølitrygd.

15.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Edv- og elskaðaskrokktrygd gælder nedenstående 
betingelser samt de i denne police anførte Fel-
agstreytir fyri Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Edv- og 
 elskaða skrokktrygd?

3.1 Edv- og elskaðaskrokktrygd omfatter:

 1.  Edb- / Svagstrøm kaskoskader      (pkt. 4.0)

 2.  Datadækning      (pkt. 5.0)

 3.  Edb meromkostninger      (pkt. 6.0)

4.0 Edv- og elskaðaskrokktrygd

4.1 Kaskodækningen omfatter:

4.1.1 Fysisk skade ved pludselige og uforudsete hændelser 
af en hvilken som helst årsag med de nedenfor 
angivne undtagelser.

4.1.2 Dækningen forudsætter, at det forsikrede er 
færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt 
samt tilfredsstillende afleveret.

4.1.3 Forsikringen dækker tillige under udførelse af 
rensning og vedligeholdelse, og flytning indenfor 
forsikringsstedet.

5.0 Datadækning

5.1 Datadækningen omfatter:

5.1.1 Omkostninger og udgifter pådraget i forbindelse med 
retablering af egne data på elektroniske databærende 
medier som følge af en dækningsberettiget skade på 
sådanne medier i henhold til Edv- og elskaðaskrok-
ktrygd, jævnfør pkt. 4.0.

5.1.2 Dækningen er begrænset til 20 % af forsikringssum-
men for Edv- og elskaðaskrokktrygd, dog højst 
200.000 kr. 

6.0 Edb meromkostninger

6.1 Edb meromkostninger omfatter:

6.1.1 Nødvendige, rimelige og dokumenterede merom-
kostninger, som forsikringstageren måtte pådrage  
sig udover normale omkostninger for at undgå  
eller forkorte afbrydelse, eller forstyrrelse i driften  
på grund af en skade, der er dækningsberettiget i 
henhold til Edv- og elskaðaskrokktrygd,  
jævnfør pkt. 4.0.

6.1.1.1 Det kan for eksempel være:

 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. 

Edv- og elskaðaskrokktrygd

5.  Overtidsbetaling.

     5.1   Dækningen er begrænset til 20 % af 
forsikrings summen for Edv- og elskaða-
skrokktrygd, dog højst 200.000 kr.

7.0 Edv- og elskaðaskrokktrygd  
omfatter ikke:

7.1 Driftstab eller andre indirekte tab, herunder afsavn. 

7.2 Skade for hvilken en leverandør, reparatør, transpor-
tør eller anden i henhold til kontrakt, garantiforplig-
telse, lov eller retspraksis kan drages til ansvar.

7.3 Den risiko, der er forbundet med at forsikringstage-
ren lejer, låner eller leaser genstande ud.

7.4 Skade, der er eller ville være omfattet af en 
løsøredækning.

7.5 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved 
forsikringens tegning og var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbej-
dere bekendt.

7.6 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 direkte følge af en dæknings-
berettiget skade.

7.7 Elektroniske databærende medier, medmindre de, 
med værdi i uskrevet stand, er omfattet af Edv- og 
elskaðaskrokktrygd. 

7.8 Enhver værdi i øvrigt, der knytter sig til skrevne / ind-
kodede data, jævnfør dog dækning i henhold til 
Datadækningen (punkt 5.0). 

7.9 Omkostninger eller udgifter pådraget i forbindelse 
med genfremstilling af data.

7.10 Tab af fortjeneste eller tab af goodwill.

7.11 Kontraktbøder for udeblevne eller forsinkede 
leverancer.

7.12 Programmer, hvor der ikke kan dokumenteres 
brugsret. 

7.13 Fejl eller skade, hvis udbedring er eller ville være 
omfattet af en servicekontrakt om vedligeholdelse af 
det forsikrede. 

7.13.1 Servicekontrakten skal omfatte alle ydelser herunder 
arbejdsløn, reservedele, transportomkostninger til at 
rette fejl og begivenheder, der opstår ved normalt 
brug og under normale driftsforhold.

7.14 Skade som følge af forstyrrelser i anlæggets 
funktioner, medmindre sådanne forstyrrelser er en 
direkte følge af en dækningsberettiget skade.

7.15 Skade, der er en følge af vand-, syre- og andre 
aggressive dampe, såfremt virksomhedens art 
normalt betinger tilstedeværelsen af sådanne dampe.

7.16 Simpelt tyveri.

8.0 Dækningsperiode og karenstid

8.1 For Edb meromkostninger gælder en dæknings-
periode på indtil 12 måneder, samt en karenstid  
på to arbejdsdøgn.

8.2 Forsikringen yder erstatning i dækningsperioden,  
der begynder ved karenstidens udløb.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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9.0 Hvilke genstande er dækket?

9.1 Under Kaskodækningen

Administrativt udstyr såsom edb-udstyr, telefoncen-
tral, telefax, telex og fotokopimaskine, elektronisk 
vægt, dankortterminal, kasseterminal og alarmanlæg 
inkl. elektriske installationer, samt det i pkt. 11 
nævnte.

9.2 Under Datadækningen

Egne data på elektronisk databærende medier.

9.3 Under Edb meromkostninger

Meromkostninger jævnfør pkt. 6.0.

10.0 Hvor dækkes genstandene?

10.1 På forsikringsstedet

Dækningen omfatter skade på de forsikrede 
genstande, når de befinder sig på den / de adresse(r) 
dækningen er tegnet for eller på ejerens / ansattes 
hjemadresser.

11.0 Hvordan fastsættes forsikringsværdien?

11.1 I forsikringsværdien medregnes nyværdien af: 

 1.   Alt administrativt udstyr jævnfør pkt. 9.1.

 2.  Hjælpeanlæg.

 3.  Løse datamedier.

 4.  Autoriserede standardprogrammer.

11.2 Samt udgifter til installation og klargøring af 
administrativt udstyr og hjælpeanlæg.

11.3 Ved nyværdi forstås den til enhver tid gældende 
genanskaffelsespris for tilsvarende nye genstande 
uden fradrag for alder og brug, men med rimelige 
fradrag for nedsat anvendelighed eller andre 
omstændigheder.

12.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

12.1 Erstatningsopgørelse for totalskade.

Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, 
opgøres tabet som 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.

12.2 Erstatningsopgørelse for partiel skade.

Trygd godtgør de normale omkostninger ved 
istandsættelse af de forsikrede genstande til den 
brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før 
skadens indtræden, dog maksimalt genstandens 
nyværdi på skadetidspunktet.

12.3 Genanskaffelsespligt

12.3.1 De skaderamte genstande skal inden et år fra 
skadedagen være genanskaffet, respektive genan-
skaffelse efter Trygds skøn betryggende sikret.

12.3.2 I modsat fald opgøres skaden på grundlag af 
genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens 
indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug,  
mode, konjunkturer, nedsat anvendelighed, utids-
svarende konstruktion eller andre omstændigheder 
(dagsværdien). 

12.3.3 Forskellen mellem den til nyværdien og den til 
dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales 
først, når de beskadigede genstande er genanskaffet, 
respektive genanskaffelse efter Trygds skøn 
betryggende sikret.

12.4 Ændringer efter skade

Anvendelse af andre materialekvaliteter end de 
oprindelige, eller ændringer af konstruktion i 
forbindelse med en skade må kun finde sted med 
Trygds samtykke.

12.5 Ekstraudgifter

12.5.1 Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej 
samt udgifter, for eksempel som følge af gennem-
brydning eller afstivning af mure og gulve, erstattes 
efter normale takster.

12.5.2 Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på 
uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i 
forhold til, hvad det normalt ville have kostet at 
udbedre skaden.

12.5.3 Udgift til foreløbig reparation er Trygd 
 uvedkommende.

12.6 Trygds ret til at overtage det skaderamte

12.6.1 Trygd er berettiget til at overtage en beskadiget 
genstand mod at erstatte dens værdi før skaden. 

12.6.2 Trygd er også berettiget til at erstatte de beskadigede 
genstande med andre tilsvarende genstande, eller 
sætte de beskadigede genstande i samme stand som 
før skaden. 

12.6.3 Forsikringstageren er herudover ikke berettiget til 
yderligere erstatning for disse genstande.

12.7 For Datadækningen gælder

Det fremgår af policen, om denne dækning er 
gældende.

12.7.1 Faktisk lidte tab

12.7.1.1 Forsikringstageren kan ikke få mere i erstatning end 
hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab. 

12.7.1.2 Hvis omkostninger spares under stilstandsperioden, 
nedsættes erstatningen tilsvarende.

12.7.2 Dokumentation

Forsikringstageren er forpligtet til at fremlægge 
dokumentation og andre beviser til fastsættelse af 
tabets størrelse.

12.8 Anmeldelse og afværge- eller  begrænsende 
foranstaltninger

12.8.1 Efter samråd med Trygd erstattes rimelige omkost-
ninger, der afholdes med den begrænsning, at Trygds 
samlede ydelse (inkl. sådanne omkostninger) ikke kan 
blive større end, hvis nævnte foranstaltninger ikke 
var foretaget.

12.8.2 Back-up kopiering, se pkt. 15.2.
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12.9 For Edb meromkostninger gælder:

Det fremgår af policen, om denne dækning er 
gældende.

12.9.1 Skadeopgørelse

Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter 
dækningsperiodens udløb.

12.9.2 Faktisk lidte tab

12.9.2.1 Forsikringstageren kan ikke få mere i erstatning end 
hvad der kræves til dækning af de meromkostninger 
og udgifter, som omfattes af forsikringen. 

12.9.2.2 Hvis omkostninger spares under stilstandsperioden, 
nedsættes erstatningen tilsvarende. 

12.9.2.3 Meromkostninger, der skyldes forsinkelse af 
virksomhedens genoptagelse som følge af forbedrin-
ger, udvidelser, kapitalmangel, offentligt påbud eller 
lignende, erstattes derfor ikke.

12.10 Anmeldelse og afværge- eller  
begrænsende foranstaltninger

Efter samråd med Trygd erstattes rimelige omkost-
ninger der afholdes, med den begrænsning at Trygds 
samlede ydelse (inkl. sådanne omkostninger) ikke kan 
blive større end, hvis nævnte foranstaltninger ikke 
var foretaget.

13.0 Underforsikring og selvrisiko

13.1 Underforsikring

13.1.1 Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske 
nyværdi af de forsikrede genstande er højere end 
forsikringssummen, foreligger underforsikring,  
og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

13.1.2 Foreligger underforsikring, gælder samme bestem-
melse om forholdsmæssig erstatning for Datadæknin-
gen samt for Edb meromkostninger.

13.2 Selvrisiko

13.2.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Edv- og elskaðaskrokktrygd.

13.2.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

14.0 Forsikringssum efter skade

Efter en skade forbliver policens forsikringssum 
uforandret.

15.0 Forhold under forsikringens løbetid

15.1 Det er en forudsætning for forsikringens 
dækning:

15.1.1 At forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbej-
dere holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god 
og driftsikker stand og straks lader fejl og mangler, 
som kommer til hans eller deres kundskab afhjælpe, 
herunder lader de reparationer og ændringer udføre, 
som Trygd måtte anse for nødvendige.

15.1.2 At de af offentlig myndighed givne forskrifter 
overholdes.

15.1.3 At de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger 
om de forsikrede genstandes installation, betjening, 
benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes.

15.2 Back-up kopiering

Det er en forudsætning for erstatning fra Data-dæk-
ningen, at der sker back-up kopiering af data i 
intervaller af maksimalt fem arbejdsdøgns varighed, 
og at back-up kopier opbevares i et aflåst dataskab 
eller i anden selvstændig aflåst sektion end selve 
edb-udstyret.
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Teknisk tól gælder nedenstående betingelser  
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri  
Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Teknisk tól?

3.1 Teknisk tól omfatter direkte skade som følge af:

1.  Pludselige skader.

2.   Ved pludselige skader forstås fysiske skader, hvis 
årsag kommer udefra i forhold til de forsikrede 
instrumenter og virker pludseligt.

4.0 Teknisk tól omfatter ikke:

4.1 Glemte eller forlagte instrumenter. 

4.2 Skade som følge af fejlbetjening, gradvis forringelse 
og slitage, dårlig vedligeholdelse, vejrligets påvirknin-
ger herunder forvitring, farve- eller formforandring 
samt fabrikations- og materialefejl eller skader 
opstået under reparation.

4.3 Skade som følge af mekaniske eller elektriske 
forstyrrelser.

4.4 Skade der skyldes forsætlig handling eller grov 
uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes 
ansvarlige medarbejderes side

4.5 Driftstab eller andre indirekte tab, herunder afsavn

4.6 Skade for hvilken en leverandør, reparatør, transpor-
tør eller anden i henhold til kontrakt, garantiforplig-
telse, lov eller retspraksis kan drages til ansvar. 

4.7 Tyveri fra arbejdsskure og lignende. 

4.8 Tyveri fra uaflåst bil, campingvogn eller påhængs-
vogn. 

4.9 Tyveri fra bil, medmindre de forsikrede genstande var 
anbragt i bilens aflåste bagagerum uden adgang fra 
passagerkabinen.

4.10 Den risiko der er forbundet med at forsikringstageren 
lejer, låner eller leaser instrumenter ud. 

4.11 Skade, der er eller ville være omfattet af 
 Leysafætrygd.

4.12 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved 
forsikringens tegning og var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbej-
dere bekendt.

5.0 Hvilke instrumenter er dækket?

5.1 Tekniske instrumenter

Forsikringen dækker alle de tekniske måleinstrumen-
ter og tilbehør som hører til virksomheden.

Teknisk tól 

6.0 Hvor dækkes instrumenterne?

6.1 Overalt på Færøerne 

Dækningen omfatter skade på de forsikrede 
instrumenter, når de befinder sig på den / de 
adresse(r) Leysafætrygd er tegnet for, samt overalt på 
Færøerne under brug, transport og opbevaring.

7.0 Hvordan fastsættes forsikringsværdien?

7.1 Forsikringsværdi

Værdien, forsikringssummen, af det forsikrede 
fastsættes til nyværdi, hvorved forstås genanskaffel-
sesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds 
indtræden, uden fradrag for alder og brug, men med 
rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre 
omstændigheder.

8.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

8.1 Erstatningsopgørelse for totalskade

Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, 
opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte 
instrumenters 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.

8.2 Erstatningsopgørelse for partiel skade

Trygd godtgør de normale omkostninger ved 
istandsættelse af de forsikrede instrumenter til den 
brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før 
skadens indtræden, dog maksimalt instrumenternes 
nyværdi på skadetidspunktet.

8.3 Genanskaffelsespligt

8.3.1 De skaderamte instrumenter skal inden et år fra 
skadedagen være genanskaffet, respektive genanskaf-
felse efter Trygds skøn betryggende sikret. 

8.3.2 I modsat fald opgøres skaden på grundlag af 
genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens 
indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, mode, 
konjunkturer, nedsat anvendelighed, utidssvarende 
konstruktion eller andre omstændigheder (dagsvær-
dien). 

8.3.3 Forskellen mellem den til nyværdien og den til 
dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales 
først, når de beskadigede instrumenter er genanskaf-
fet, respektive genanskaffelse efter Trygds skøn 
betryggende sikret.

8.4 Trygds ret til at overtage det skaderamte

8.4.1 Trygd er berettiget til at overtage et beskadiget 
instrument mod at erstatte dets værdi før skaden. 

8.4.2 Trygd er også berettiget til at erstatte beskadigede 
instrumenter med andre tilsvarende instrumenter 
eller sætte de beskadigede instrumenter i samme 
stand som før skaden. 

8.4.3 Forsikringstageren er herudover ikke berettiget til 
yderligere erstatning for disse instrumenter.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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8.5 Underforsikring 

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske 
nyværdi af de forsikrede instrumenter er højere  
end forsikringssummen, foreligger der underforsik-
ring og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

8.6 Forsikringssum efter skade

Efter en skade forbliver policens forsikringssum 
uforandret.

9.0 Selvrisiko

9.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Teknisk tól.

9.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

10.0 Forhold under forsikringens løbetid

10.1 Sikkerhedsforholdsregler

10.1.1 Det er en betingelse for Trygds erstatningspligt, at  
de forsikrede instrumenter behandles og opbevares 
betryggende, og at forsikringstageren og dennes 
ansvarlige medarbejdere i øvrigt udviser tilbørlig 
agtpågivenhed og omhu.

10.1.2 Såfremt de forsikrede instrumenter medbringes 
ombord på sejl- / motorskib eller andre søfartøjer,  
er det en betingelse for dækningen, at instrumenterne 
er forsvarligt fastgjort under sejlads.
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Skelti- og neonrør gælder nedenstående 
betingelser samt de i denne police anførte 
 Felagstreytir fyri Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Skelti- og neonrør?

3.1 Skelti- og neonrør omfatter direkte skader  
som følge af:

 1.   Brud på de forsikrede skilte eller neonrør, 
herunder genudførelse af dekoration m.v. i 
forbindelse med brudskader.

4.0 Skelti- og neonrør omfatter ikke:

4.1 Genstande, der ikke er anbragt på deres blivende 
plads. 

4.2 Skade ved ridsning.

4.3 Afsprængning af fliser.

4.4 Afskalning eller anden beskadigelse, der ikke er brud, 
herunder punktering af og utætheder i sammensæt-
ningen af skiltet eller neonrøret.

4.5 Skade, der er en direkte eller indirekte følge af 
reparations- eller bygningsarbejde i den forsikrede 
ejendom eller naboejendom. 

4.6 Skade, som er eller ville være dækket under en 
sædvanlig bygningsbrandpolice. 

4.7 Skade, der skyldes arbejder ved skiltet eller neonrøret 
eller i eventuelt murværk derom. 

4.8 Hvis skaden er forvoldt af elektricitet. 

4.9 Hvis skaden er en følge af, at installationen eller 
opsætningen ikke er udført forsvarligt eller forskrifts-
mæssigt af autoriseret installatør. 

4.10 Skade alene på dekorationsbogstaver og –tal eller 
anden dekoration.

5.0 Hvilke genstande er dækket?

5.1 Skelti- og neonrør omfatter:

Skilte af glas eller erstatningsmaterialer herfor,  
inkl. lysinstallationer, neonrørsskilte herunder 
lysinstallationer.

6.0 Hvilke genstande er ikke dækket?

6.1 Skelti- og neonrør omfatter ikke:

Udskiftelige lysstofrør og pærer.

7.0 Hvor dækkes genstandene?

7.1 På forsikringsstedet

Skelti- og neonrør omfatter skader på de forsikrede 
genstande, som befinder sig på forsikringsstedet.

Skelti- og neonrør

8.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

8.1 Erstatning in natura

8.1.1 Alle skader erstattes in natura.

8.1.2 Kan genstande magen til de skaderamte ikke 
fremskaffes, betales kontanterstatning svarende til 
den udgift Trygd ville have haft, hvis genstande magen 
til de skaderamte havde været i handelen.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Bingjutrygd gælder nedenstående betingelser 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri Trygd 
Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Bingjutrygd?

3.1 Bingjutrygd omfatter

 1.  Brand, jævnfør Leysafætrygd, pkt. 5.0

 2.  Indbrudstyveri.

      2.1   Indbrudstyveri foreligger, når der kan påvises 
at være tegn på indbrud efter at tyven ved 
vold mod lukke, har skaffet sig adgang til 
containeren, er kommet ind gennem åbninger, 
der ikke er beregnet til indgang, stjæler 
genstande gennem åbninger, som han 
umiddelbart forinden har frembragt.

 3.   Forsikringen omfatter de i policen nævnte 
containere, hvis hele containeren stjæles. 

 4.   Forsikringen dækker tillige hærværk i forbindelse 
med indbrudstyveri på containeren eller indhold.

 5.   Anden hærværksskade dækkes ikke af 
Bingjutrygd.

4.0 Bingjutrygd omfatter ikke:

Indbrudstyveri ved falske eller tillistede nøgler eller 
ved anvendelse af dirke. 

5.0 Følgeudgifter som er dækket ud over den 
angivne forsikringssum

5.1 Redning og bevaring

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de 
forsikrede genstande i forbindelse med en skade som 
er omfattet af Bingjutrygd. 

6.0 Følgeudgifter som er dækket inden for 
den angivne forsikringssum

6.1 Oprydning

Rimelige udgifter til oprydning af de forsikrede 
genstande efter en skade, som er omfattet af 
Bingjutrygd.

7.0 Særlige regler vedrørende 
 tyveridækningen

7.1 Aflåsning af container

Erstatning er betinget af, at containeren er aflåst med 
et af Trygd godkendt lås, og at nøgle eller kode 
opbevares på et sikkert sted, som ikke er synligt eller  
i nærheden af containeren.

Bingjutrygd á tryggingarstaðnum

8.0 Hvilke genstande er dækket?

8.1 Containere med indhold

Forsikringen dækker de i policen anførte containere, 
inkl. indhold.

9.0 Hvilke genstande er ikke dækket?

9.1 Bingjutrygd dækker ikke:

Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, 
manuskripter og dokumenter er ikke omfattet af 
tyveridækningen, uanset hvad der står anført i 
Leysafætrygd.

10.0 Hvor dækkes genstandene?

10.1 På forsikringsstedet

Bingjutrygd omfatter skade på de forsikrede 
genstande, når de befinder sig på den / de adresse(r), 
Leysafætrygd er tegnet for.

11.0 Hvordan fastsættes forsikringssummen?

11.1 For Bingjutrygd gælder:

I forsikringssummen medregnes værdien af container, 
inkl. indhold der er forsikret under Bingjutrygd, i 
henhold til Leysafætrygd, pkt. 12.2–12.5.

12.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

12.1 For Bingjutrygd gælder:

Skaden opgøres som beskrevet i Leysafætrygd, 
pkt 13.0.

13.0 Selvrisiko

13.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Bingjutrygd.

13.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Bingjutrygd gælder nedenstående betingelser, 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri  
Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Bingjutrygd?

3.1 Bingjutrygd omfatter:

 1.  Brand, jævnfør Leysafætrygd, pkt. 5.0.

 2.  Indbrudstyveri.

      2.1   Indbrudstyveri foreligger, når der kan  
påvises at være tegn på indbrud, efter at  
tyven ved vold mod lukke har skaffet sig 
adgang til containeren, er kommet ind 
gennem åbninger, der ikke er beregnet til 
indgang, stjæler genstande gennem åbninger, 
som han umiddelbart forinden har frembragt.

 3.   Forsikringen omfatter de i policen nævnte 
containere, hvis hele containeren stjæles.

 4.   Forsikringen dækker tillige hærværk i forbindelse 
med indbrudstyveri på containeren eller indhold.

 5.   Anden hærværksskade dækkes ikke af 
Bingjutrygd.

4.0 Bingjutrygd omfatter ikke:

Indbrudstyveri ved falske eller tillistede nøgler eller 
ved anvendelse af dirke.

5.0 Følgeudgifter som er dækket ud  
over den angivne forsikringssum

5.1 Redning og bevaring

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de 
forsikrede genstande i forbindelse med en skade,  
som er omfattet af Bingjutrygd.

6.0 Følgeudgifter som er dækket inden  
for den angivne forsikringssum

6.1 Oprydning

Rimelige udgifter til oprydning af de forsikrede 
genstande efter en skade, som er omfattet af 
Bingjutrygd.

7.0 Særlige regler vedrørende 
 tyveridækningen

7.1 Aflåsning af container

Erstatning er dog betinget af, at containeren er aflåst 
med et af Trygd godkendt lås, og at nøgle eller kode 
opbevares på et sikkert sted, som ikke er synligt eller  
i nærheden af containeren.

8.0 Hvilke genstande er dækket?

8.1 Containere med indhold

Bingjutrygd í Føroyum

Forsikringen dækker de i policen anførte containere, 
inkl. indhold.

9.0 Hvilke genstande er ikke dækket?

9.1 Bingjutrygd dækker ikke:

Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, 
manuskripter og dokumenter er ikke omfattet af 
tyveridækningen, uanset hvad der står anført i 
Leysafætrygd.

10.0 Hvor dækkes genstandene?

10.1 Overalt på Færøerne

Dækningen omfatter skade på de forsikrede 
genstande, når de befinder sig overalt på Færøerne, 
inkl. den / de adresse(r) Leysafætrygd er tegnet for.

11.0 Hvordan fastsættes forsikringssummen?

11.1 For Bingjutrygd gælder:

I forsikringssummen medregnes værdien af container, 
inkl. indhold der er forsikret under Bingjutrygd, i 
henhold til Leysafætrygd, pkt. 12.2–12.5.

12.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

12.1 For Bingjutrygd gælder:

Skaden opgøres som beskrevet i Leysafætrygd,  
pkt. 13.0.

13.0 Selvrisiko

13.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Bingjutrygd.

13.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Maskinutrygd gælder nedenstående betingelser 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri  
Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Maskinutrygd?

3.1 Maskinutrygd omfatter:

 1.   Fysisk skade ved pludselige og uforudsete 
hændelser af en hvilken som helst årsag med de 
nedenfor angivne undtagelser.

 2.   Dækningen forudsætter, at det forsikrede er 
færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt 
samt tilfredsstillende afleveret.

 3.   Forsikringen dækker tillige under udførelse af 
rensning, vedligeholdelse og flytning indenfor 
forsikringsstedet.

4.0 Maskiner ældre end 10 år

For maskiner der er ældre end 10 år dækkes 
udelukkende udefra kommende skade.

5.0 Maskinutrygd omfatter ikke:

5.1 Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov 
uagtsomhed fra forsikringstagerens eller fra dennes 
ansvarlige medarbejderes side.

5.2 Driftstab eller andre indirekte tab, herunder afsavn.

5.3 Skade for hvilken en leverandør, reparatør, trans-
portør eller anden i henhold til kontrakt, garantifor-
pligtelse, lov eller retspraksis kan drages til ansvar.

5.4 Den risiko, der er forbundet med, at forsikrings-
tageren lejer, låner eller leaser genstande ud.

5.5 Skade, der er eller ville være omfattet af 
 Leysafætrygd.

5.6 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå  
ved forsikringens tegning, og var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige med-
arbejdere bekendt.

5.7 Olie og kølemedier eller skade, der alene rammer 
pakninger, stempelringe, kiler, remme, snore,  
værktøj, forme, standser, matricer, skriftskiver eller 
andre sådanne dele, som fra tid til anden fordrer 
udskiftning.

5.8 Fundamenter og murværk.

5.9 Skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes  
eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller 
konstruktion.

5.10 Normal slitage, gradvis forringelse, rust, tæring, 
forbrænding, tilkulning, oxydering, skrammer i 
malede eller polerede flader og vedligeholdelses-
udgifter af enhver art.

5.11 Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke 
behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbej-
dere til last.

Maskinutrygd

5.12 Begivenheder der alene består i funktionsfejl.

6.0 Maskiner, der er dækket:

Maskinutrygd omfatter alle maskiner på forsikrings-
stedet med den forsikringssum, der fremgår af 
policen.

7.0 Maskiner, der ikke er dækket:

7.1 Følgende maskiner er ikke omfattet:

 1.   Maskiner og anlæg, hvis nyværdi overstiger  
2.000.000 kr.

 2.   Edb-maskiner og hjælpeudrustning, der indgår i 
systemer til administrativ elektronisk behandling.

 3.   Kommunikationsudstyr, der er forbundet med 
antenneanlæg.

 4.   Kedler og andre energiforsyningsanlæg, der helt  
eller delvist benyttes til bygningens drift.

 5.   Maskiner, som forsikringstageren reparerer eller 
bearbejder.

 6.   Maskiner og anlæg, som forsikringstageren har  
til opbevaring eller har i sin varetægt, og som ikke  
tjener til virksomhedens drift. 

 7.   Varer og produkter, som indgår i virksomhedens 
produktion eller som forhandles af denne.

 8.   Kraner, entreprenørmaskiner og indregistrerede 
motorkøretøjer.

 9.  Udvendige udsugningsanlæg.

8.0 Hvor dækkes genstandene?

8.1 På forsikringsstedet

Maskinutrygd omfatter skade på de forsikrede 
maskiner, når de befinder sig på den / de adresse(r), 
Leysafætrygd er tegnet for.

9.0 Hvordan fastsættes forsikringsværdien?

Forsikringsværdien skal svare til de forsikrede 
maskiners samlede nyværdi, hvorved forstås 
genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikrings-
begivenheds indtræden uden fradrag for alder og 
brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvende-
lighed eller andre omstændigheder.

10.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

10.1 For Maskinutrygd gælder

Skaden opgøres i henhold til pkt. 13.1–13.2 i 
 Leysafætrygd.

10.2 Erstatningsbegrænsning

I overensstemmelse med pkt. 10.1, ydes der erstatning 
for skadens fulde beløb, dog maksimalt den i policen 
anførte forsikringssum for Maskinutrygd (førsterisiko-
dækning) pr. skadebegivenhed.

10.3 Ekstraudgifter

10.3.1 Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej 
samt udgifter, for eksempel som følge af gennembryd-
ning eller afstivning af mure og gulve, rydning og 
reparation af veje eller lignende, erstattes efter 
normale takster.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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10.3.2 Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på 
uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i 
forhold til, hvad det normalt ville have kostet at 
udbedre skaden.

10.3.3 Udgift til foreløbig reparation er Trygd uvedkom-
mende.

10.3.4 Ekstraudgifter meddækkes ud over den i policen 
anførte forsikringssum for Maskinutrygd, med 10 % af 
skadeudgiften, dog maksimalt 20.000 kr.

10.4 Ændring efter skade

Anvendelse af andre materialekvaliteter end de 
oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion  
i forbindelse med en skade må kun finde sted med 
Trygds samtykke.

10.5 Underforsikring

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at der er underfor-
sikring j.f. Leysafætrygd, pkt. 13.3, erstattes skaden på 
Maskinutrygd ligeledes forholdsmæssigt.

10.6 Forsikringssum efter skade

10.6.1 Efter en skade forbliver policens forsikringssum 
uforandret.

10.6.2 Dog er forsikringstageren, i tilfælde hvor erstatnings-
beløbet måtte overstige 10 % af forsikringssummen for 
Maskinutrygd, forpligtet til at betale en tillægspræ-
mie, udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til 
forsikringsårets udløb, medmindre forsikringssum-
men ønskes nedsat.

11.0 Selvrisiko

11.1 Der gælder en selvrisiko pr. maskine for enhver 
skadebegivenhed omfattet af Maskinutrygd.

11.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

12.0 Forhold under forsikringens løbetid

12.1 Sikkerhedsforskrifter

12.1.1 Det er en betingelse for dækningen:

 1.   At forsikringstageren og dennes ansvarlige 
medarbejdere holder de forsikrede maskiner med 
tilbehør i god og driftsikker stand, og straks lader 
fejl og mangler, som kommer til hans eller deres 
kundskab afhjælpe, herunder lader de reparationer 
og ændringer udføre, som Trygd måtte anse for 
nødvendige

 2.   At de af offentlig myndighed givne forskrifter 
overholdes.

 3.   At de af fabrikant eller leverandør givne  
an visninger om de forsikrede maskiners  
betjening, benyttelse, belastning og  
vedligeholdelse over holdes.
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Amboðstrygd gælder nedenstående betingelser, 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri Trygd 
Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Amboðstrygd?

3.1 Amboðstrygd omfatter:

 1.  Brand, jævnfør pkt. 5.0 i Leysafætrygd.

 2.  Indbrudstyveri.

      2.1   Indbrudstyveri foreligger, når der kan påvises 
at være tegn på indbrud, efter at tyven ved 
vold mod lukke, har skaffet sig adgang til 
bygningen, er kommet ind gennem åbninger, 
der ikke er beregnet til indgang, stjæler 
genstande gennem åbninger, som han 
umiddelbart forinden har frembragt.

 3.  Vandskade, jævnfør pkt. 7.0 i Leysafætrygd.

4.0 Amboðstrygd omfatter ikke:

Indbrudstyveri ved falske eller tillistede nøgler eller 
ved anvendelse af dirke.

5.0 Følgeudgifter, som er dækket ud over den 
angivne forsikringssum

5.1 Redning og bevaring

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de 
forsikrede genstande i forbindelse med en skade,  
som er omfattet af Amboðstrygd.

6.0 Følgeudgifter, som er dækket inden  
for den angivne forsikringssum

6.1 Oprydning

Rimelige udgifter til oprydning af de forsikrede 
genstande efter en skade, som er omfattet af 
Amboðstrygd.

7.0 Særlige regler vedrørende 
 tyveri dækningen

7.1 Aflåsning af bygninger på byggepladser og 
arbejdspladser

7.1.1 Det er en betingelse for tyveridækning:

 1.   At indgangsdøren i bygninger på byggepladser og 
arbejdspladser er aflåst med et af Trygd godkendt 
lås. Erstatning er dog betinget af, at nøgle eller 
kode opbevares på et sikkert sted, som ikke er 
synligt eller i nærheden af låsen.

 2.  At vinduer er lukkede og tilhaspede.

8.0 Hvilke genstande er dækket?

8.1 Håndværktøj, materiel og byggematerialer

Amboðstrygd í Føroyum

Forsikringen dækker håndværktøj, ikke selvkørende 
materiel og materialer i aflåste bygninger på 
byggepladser og arbejdspladser.

8.2 Hårde hvidevarer

Forsikringen dækker hårde hvidevarer i bygninger på 
byggepladser og arbejdspladser med en forsikrings-
sum for op til 30.000 kr. pr. skadebegivenhed.

9.0 Hvor dækkes genstandene?

9.1 Overalt på Færøerne

Amboðstrygd omfatter skade på de forsikrede 
genstande, når de befinder sig i aflåste bygninger på 
byggepladser og arbejdspladser overalt på Færøerne, 
samt i aflåste bygninger på den / de adresse(r) 
Leysafætrygd er tegnet for.

10.0 Hvordan fastsættes forsikringssummen?

10.1 For Amboðstrygd gælder:

I forsikringssummen medregnes værdien af alt løsøre, 
der er forsikret under Amboðstrygd, i henhold til 
Leysafætrygd pkt. 12.2–12.5.

11.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

11.1 For Amboðstrygd gælder:

Skaden opgøres som beskrevet i Leysafætrygd  
pkt. 13.1–13.3.

12.0 Selvrisiko

12.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Amboðstrygd.

12.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Stilasstrygd gælder nedenstående betingelser 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri Trygd 
Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad er dækket?

3.1 Stilasstrygd omfatter:

 1.  Brand

 2.   Tyveri- og vandskade, jævnfør Leysafætrygd,  
pkt. 6.0–7.0, på de(t) i policen anførte 
forsikringssted(er)

 3.  Storm og skypumpe

 4.  Hærværk

 5.  Påkørsel

3.2 Det er en betingelse for forsikringens dækning, at der 
på stilladsmateriell kan påvises beskadigelse forvoldt 
ved storm eller skypumpe. 

3.3 Nedbørsskade er ikke dækket.

3.4 Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til 
vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund.

3.5 Hærværk er begrænset til og indbefatter kun 
forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en 
beskadigelse af det forsikrede stilladsmateriel

4.0 Stilasstrygd omfatter ikke:

4.1 Glemte eller forlagte genstande. 

4.2 Skade som følge af fejlbetjening, gradvis forringelse 
og slitage, dårlig vedligeholdelse, vejrligets påvirknin-
ger herunder forvitring, farve- eller formforandring 
samt fabrikations- og materialefejl eller skader 
opstået under reparation.

4.3 Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov 
uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes 
ansvarlige medarbejderes side.

4.4 Driftstab eller andre indirekte tab, herunder afsavn. 

4.5 Skade for hvilken en leverandør, reparatør, transpor-
tør eller anden i henhold til kontrakt, garantiforplig-
telse, lov eller retspraksis kan drages til ansvar.

4.6 Den risiko der er forbundet med at forsikringstageren 
lejer, låner eller leaser genstande ud.

4.7 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved 
forsikringens tegning, og som var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige bekendt. 

4.8 Skade, der skyldes, at stilladsmateriellet er opstillet på 
anden måde, end hvad de af fabrikant eller leverandør 
givne brugsanvisninger, tegninger, standarder eller 
lignende viser, medmindre andet kan dokumenteres 
med beregning. 

4.9 Skade sket under transport.

Stilasstrygd

4.10 Skade, der skyldes overbelastning af løfteudstyr eller 
maskiner i forbindelse med opstilling, nedtagning og 
brug. 

4.11 Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord,  
sø eller vandløb.

5.0 Hvilke genstande er dækket?

5.1 Forsikrede genstande

Forsikringen dækker stilladsmateriel, dog ikke 
afdækningsmateriale, som for eksempel net og 
presenninger.

6.0 Hvor dækkes genstandene?

6.1 Overalt på Færøerne

Dækningen omfatter skade på det forsikrede, når det 
befinder sig overalt på Færøerne.

7.0 Hvordan fastsættes forsikringsværdien?

7.1 Forsikringsværdi

Værdien, forsikringssummen, af stilladsmateriellet 
skal udgøre nyværdien, hvorved forstås den til enhver 
tid gældende genanskaffelsespris for tilsvarende nyt 
materiel, uden fradrag for alder og brug, men med 
rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed og andre 
omstændigheder (nyværdi).

8.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

8.1 Erstatningsopgørelse

8.1.1 Skade på stilladsmateriellet opgøres på grundlag af 
genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikrings-
begivenhed indtræder, med rimeligt fradrag for alder, 
brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændig-
heder (dagsværdi).

8.1.2 Trygd er berettiget til at overtage en beskadiget 
genstand mod at erstatte dens værdi før skaden, 
ligesom Trygd er berettiget til at sætte de beskadigede 
genstande i samme stand som før skaden. 

8.1.3 Forsikringstageren er herudover ikke berettiget til 
yderligere erstatning for disse genstande.

8.2 Underforsikring 

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske 
nyværdi af det forsikrede stilladsmateriel er højere 
end forsikringssummen, foreligger der underforsik-
ring og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

8.3 Selvrisiko

8.3.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Stilasstrygd.

8.3.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

9.0 Forhold under forsikringens løbetid

9.1 Sikkerhedsforskrifter

Det er en betingelse for Trygds erstatningspligt, at de 
af fabrikant, leverandør eller offentlig myndighed 
givne anvisninger og bekendtgørelser om stillads-
materiellets vedligeholdelse, belastning og benyttelse 
overholdes.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Skúratrygd gælder nedenstående betingelser,  
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri  
Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Skúratrygd?

3.1 Skúratrygd omfatter:

 1.  Brand, jævnfør Leysafætrygd, pkt. 5.0. 

 2.  Indbrudstyveri.

      2.1   Indbrudstyveri foreligger, når der kan påvises 
at være tegn på indbrud efter at tyven ved 
vold mod lukke, har skaffet sig adgang til 
skurvognen, er kommet ind gennem åbninger, 
der ikke er beregnet til indgang, stjæler 
genstande gennem åbninger, som han 
umiddelbart forinden har frembragt.

 3.  Skurvognen, hvis hele skurvognen stjæles.

 4.   Forsikringen dækker tillige hærværk på 
 skur vognen eller indhold, i forbindelse med 
indbrudstyveri.

 5.   Anden hærværksskade dækkes ikke af 
Skúratrygd.

4.0 Skúratrygd omfatter ikke:

Indbrudstyveri ved falske eller tillistede nøgler eller 
ved anvendelse af dirke.

5.0 Følgeudgifter, som er dækket ud over den 
angivne forsikringssum

5.1 Redning og bevaring

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de 
forsikrede genstande i forbindelse med en skade,  
som er omfattet af Skúratrygd.

6.0 Følgeudgifter, som er dækket inden  
for den angivne forsikringssum

6.1 Oprydning

Rimelige udgifter til oprydning af de forsikrede 
genstande efter en skade, som er omfattet af 
Skúratrygd.

7.0 Særlige regler vedrørende 
 tyveridækningen

7.1 Aflåsning af skurvogn

Det er en betingelse for tyveridækning at skurvognens 
indgangsdøre er aflåste med en af Trygd godkendt 
låseenhed. Erstatning er dog betinget af, at nøgle eller 
kode opbevares på et sikkert sted, som ikke er synligt 
eller i nærheden af skurvognen.

Skúratrygd

8.0 Hvilke genstande er dækket?

8.1 Skurvogne med indhold

Forsikringen dækker de til virksomheden hørende 
skurvogne, inkl. indhold.

9.0 Hvilke genstande er ikke dækket?

Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, 
manuskripter og dokumenter er ikke omfattet af 
tyveridækningen, uanset det der står i Leysafætrygd.

10.0 Hvor dækkes genstandene?

10.1 Overalt på Færøerne

Dækningen omfatter skade på de forsikrede 
genstande, når de befinder sig overalt på Færøerne, 
inkl. den / de adresse(r) Leysafætrygd er tegnet for.

11.0 Hvordan fastsættes forsikringssummen?

11.1 For Skúratrygd gælder:

I forsikringssummen medregnes værdien af skurvogn, 
inkl. alt indhold der er forsikret under Skúratrygd, i 
henhold til Leysafætrygd, pkt. 12.2–12.5.

12.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

12.1 For Skúratrygd gælder:

Skaden opgøres som beskrevet i Leysafætrygd,  
pkt. 13.0.

13.0 Selvrisiko

13.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Skúratrygd.

13.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Sóltjaldatrygd gælder nedenstående betingelser 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri Trygd 
Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Sóltjaldatrygd?

3.1 Sóltjaldatrygd omfatter direkte skader  
som følge af:

 1.  Brand, jævnfør Leysafætrygd, pkt. 5.0.

 2.  Storm.

 3.  Snetryk.

 4.  Påkørsel.

 5.   Nedstyrtende genstande, der medfører tab eller 
beskadigelse af den / de forsikrede markise(r).

4.0 Sóltjaldatrygd omfatter ikke:

 1.  Driftstab eller andre indirekte tab.

 2.   Skade, der ville være dækket af en sædvanlig 
bygningsbrandpolice.

5.0 Følgeudgifter, som er dækket ud over den 
angivne forsikringssum

5.1 Redning og bevaring

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de 
forsikrede genstande i forbindelse med en skade,  
som er omfattet af Sóltjaldatrygd.

6.0 Følgeudgifter, som er dækket inden for 
den angivne forsikringssum

6.1 Oprydning

Rimelige udgifter til oprydning af de forsikrede 
genstande efter en skade, som er omfattet af 
Sóltjaldatrygd.

7.0 Hvilke genstande er dækket?

7.1 Sóltjaldatrygd omfatter

Samtlige markiser med den forsikringssum, der 
fremgår af policen.

8.0 Hvor dækkes genstandene?

8.1 På forsikringsstedet

Sóltjaldatrygd omfatter skade på de forsikrede 
genstande, når de befinder sig på den / de adresser, 
Leysafætrygd er tegnet for.

9.0 Hvordan fastsættes forsikringssummen?

9.1 Forsikringssum

I forsikringssummen medregnes nyværdien af 
samtlige markiser i henhold til Leysafætrygd pkt. 12.2.

Sóltjaldatrygd

10.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

10.1 Skade på markiser

Erstatningen fastsættes på baggrund af markisens 
dagsværdi, dvs. at der gøres fradrag for alder og brug 
samt nedsat anvendelighed.

10.2 Underforsikring

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske 
nyværdi af de forsikrede genstande er højere end 
forsikringssummen, erstattes skaden kun forholds-
mæssigt.

11.0 Selvrisiko

11.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Sóltjaldatrygd.

11.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Antennutrygd gælder nedenstående betingelser 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri  
Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af 
det forsikrede antenneanlæg eller antennelav o.l. 
foreninger og organisationer.

3.0 Hvad omfatter Antennutrygd?

3.1 Antennutrygd kan omfatte:

 1.  Antennekaskoskader      (pkt. 5.0–8.0)

 2.  Antenneansvarsskader      (pkt. 9.0–12.0)

Det fremgår af policen, hvilke af disse dækninger,  
De har købt.

4.0 Antennutrygd omfatter desuden:

Følgeudgifter efter kaskoskader      (pkt. 7.0–8.0)

5.0 Kaskoskader

5.1 Ved kaskoskader omfatter dækningen direkte 
skader som følge af:

 5.1.1 Pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som 
helst årsag med de nedenfor angivne undtagelser og 
på de angivne betingelser.

 5.1.2 Ved pludselig skade forstås skade som skyldes en 
udefra pludseligt kommende og virkende årsag.

6.0 Ved kaskoskader omfatter  
dækningen ikke:

6.1 Skade som følge af reparation, om- eller udbygning af 
anlægget.

6.2 Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved 
forsikringens tegning, og som var eller burde være 
forsikringstageren bekendt.

6.3 Skade, for hvilken en leverandør eller transportør er 
ansvarlig ifølge kontrakt eller lov.

6.4 Begivenheder, der alene består i funktionsfejl.

6.5 Udgifter til justeringsarbejder og vedligeholdelse.

6.6 Udgifter til fejlfinding og fejlrettelser, der ikke er en 
følge af en skade, der er dækket af forsikringen.

6.7 Skade, der omfattes af forsikringer for de bygninger, 
hvor anlæg eller anlægsdele er installeret.

6.8 Skade, der er en følge af forsikringsbegivenheder, som 
er eller ville være dækket af en på almindelige 
færøske betingelser tegnet brandforsikring.

6.9 Driftstab eller andet indirekte tab.

6.10 Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø  
eller vandløb.

6.11 Skade , der skyldes forsætlig handling eller grov 
uagtsomhed fra forsikringstagerens side.

Antennutrygd

7.0 Følgeudgifter efter kaskoskader,  
som er dækket inden for den angivne 
 forsikringssum

7.1 Oprydning og bortkomst

7.1.1 Rimelige udgifter til oprydning af de forsikrede 
genstande efter en forsikringsbegivenhed.

7.1.2 Forsikrede genstande, der bortkommer under  
en forsikringsbegivenhed.

8.0 Følgeudgifter efter kaskoskader,  
som er dækket udenfor den angivne 
forsikringssum

8.1 Redning og bevaring

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de 
forsikrede genstande i forbindelse med en 
 forsikringsbegivenhed.

9.0 Ansvarsskader

Det fremgår af policen, om De har købt dækningen 
ansvarsskader

9.1 Ved ansvarsskader omfatter dækningen:

Sikredes erstatningsansvar for person og tingskader 
pålagt sikrede som ejer eller bruger af det forsikrede 
antenneanlæg.

10.0 Ved ansvarsskader omfatter  
dækningen ikke:

10.1 Skade, der skyldes, at ydelser ikke er leveret / præste-
ret, eller ikke leveret / præsteret rettidigt.

10.2 Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om 
en anden erstatningsydelse eller om et videregående 
ansvar, end hvad der følger af de almindelige 
erstatningsregler.

10.3 Formuetab, der ikke er en følge af skade på person 
eller ting.

10.4 Skade på ting tilhørende forsikringstageren.

10.5 Skade på ting, som sikrede i forbindelse med driften 
af antenneanlægget har til lån, leje, opbevaring, 
afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller har sat sig 
i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund.

10.6 Skade opstået i forbindelse med nybygning, 
ombygning, installations-, reparations- og vedligehol-
delsesarbejder, herunder gravearbejder i forbindelse 
med nedlægning og / eller optagning af jordkabler m.v.

10.7 Skade på de til antenneanlægget tilsluttede 
 modtagerapparater og sendeudstyr.

10.8 Skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under 
selvforskyldt beruselse.

10.9 Skade på ting, når skaden skyldes grov uforsvarlig 
tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforan-
staltninger.

10.10 Skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj.

10.10.1 Dog dækkes på policens almindelige betingelser, det 
ansvar, der ikke er omfattet af en for køretøjet tegnet 
motoransvarsforsikring.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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10.11 Forurening gennem luft, jord eller vand, medmindre 
skaden er opstået ved et uventet, utilsigtet, pludseligt 
uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat  
de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. 

10.12 Driftstab, tidstab eller anden form for indirekte tab.

11.0 Hvornår dækkes ansvarsskader?

11.1 Forsikringstiden

11.1.1 Dækningen omfatter skade konstateret i forsikrings-
tiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspå-
dragende forhold måtte være begået.

11.1.2 Skade, som anmeldes mere end to år efter forsikrin-
gens ophør, dækkes ikke.

12.0 Forhold i tilfælde af ansvarsskade

12.1 Anerkendelse af erstatningspligt

Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af 
erstatningskrav må kun ske med Trygds samtykke,  
og Trygd træffer i øvrigt bestemmelse om sagens 
behandling.

12.2 Regres

l det omfang Trygd har udredet en erstatningsydelse, 
indtræder det i enhver henseende i sikredes 
eventuelle krav mod tredjemand.

12.3 Ansvarssummer

Policens dækningssum er højeste grænse for Trygds 
forpligtelse for skader, konstateret inden for det 
enkelte forsikringsår.

12.4 Omkostning ved erstatningsspørgsmålets 
afgørelse

12.4.1 Ved skade dækkes omkostninger ved erstatnings-
spørgsmålets afgørelse, som er afholdt med Trygds 
billigelse, selv om dækningssummen derved 
overskrides. 

12.4.2 Det samme gælder sagsomkostninger og renter  
vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af 
forsikringen.

13.0 Hvilke ting er dækket mod kaskoskader?

13.1 Antenneanlæg m.m.

13.1.1 Dækningen omfatter alle dele, der indgår i antennean-
lægget fra antenne til og med:

 1.   Abonnentfordeler i fællesantenneanlæg der 
dækker spredte bebyggelser.

 2.   Tilslutningsdåse i andre anlægstyper.

– betinget af at antenneanlægget er opsat efter 
branchens tekniske retningslinier og i øvrigt drives  
og vedligeholdes efter de til enhver tid gældende 
forskrifter.

13.2 Antenneanlæg kan omfatte følgende anlægsdele:

 1.   Antenner, bærende dele i form af mast og / eller 
bærerør samt beslag. 

 2.   Filtre, forforstærker placeret i den bærende 
konstruktion tæt ved antenner og nedførings-
kabler.

 3.   For fællesantenneanlæg: hovedforstærkerstation 
med evt. tilhørende afdækningskasse, forstærker-
udstyr og omformerudstyr. 

 4.   Distributionsnet i anlæggets geografiske område 
med deri værende forstærkere og fordelere.

14.0 Hvilke ting er ikke  
dækket mod  kaskoskader?

14.1 Stikledninger og tilslutningsdåser m.v.

14.1.1 Stikledninger og tilslutningsdåser i forbindelse med 
fællesantenneanlæg i spredte bebyggelser, herunder 
parcelhusområder.

14.1.2 De til antenneanlægget tilsluttede sendere og 
modtagere medmindre andet er aftalt med Trygd.

15.0 Hvor dækkes tingene?

15.1 Geografisk område

Dækningen omfatter skade på de forsikrede ting, når 
de befinder sig på den / de adresse(r), dækningen er 
tegnet for.

16.0 Hvordan fastsættes forsikringsværdien?

16.1 For kaskoskader gælder:

16.1.1 I forsikringsværdien medregnes værdien af alle dele 
der indgår i antenneanlægget, se pkt. 13.0.

16.1.2 Værdien skal udgøre nyværdien, hvorved forstås  
den til enhver tid gældende genanskaffelsespris for 
tilsvarende nye genstande, herunder beløb til 
gravearbejde og montering.

17.0 Hvordan fastsættes  
erstatningen for kaskoskader?

17.1 Erstatningsopgørelse for totalskader

Hvis skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, 
opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte 
genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden.

17.2 Erstatningsopgørelse for partielle skader

17.2.1 Trygd erstatter de normale omkostninger ved 
istandsættelse af de forsikrede genstande til den 
brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før 
skadens indtræden.

17.2.2 Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på 
uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i 
henhold til, hvad det normalt ville have kostet at 
udbedre skaden.

17.2.3 Udgift til foreløbig reparation og udgifter til over-,  
nat eller helligdagsarbejde samt luft- og ekspresfragt 
erstattes ikke.

17.3 Genanskaffelsespligt

17.3.1 Antenneanlægget skal inden et år fra skadedagen 
være genanskaffet, respektive genanskaffelse efter 
Trygds skøn betryggende sikret, i modsat fald opgøres 
tabet på grundlag af dagsværdien. 

17.3.2 Forskellen mellem den til nyværdi og den til 
dagsværdi svarende del af erstatningen udbetales 
først, når de skaderamte genstande er genanskaffet, 
respektive genanskaffelse efter Trygds skøn betryg-
gende sikret.
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17.4 Ændring efter skade

Anvendelse af andre materialekvaliteter end de 
oprindelige, eller ændring af de forsikrede genstandes 
konstruktion i forbindelse med en skade, må kun 
finde sted efter aftale med Trygd.

17.5 Dagsværdi

Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inkl. 
fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart  
før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, 
brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændig-
heder.

17.6 Nyværdi

Ved nyværdi forstås den efter pkt. 16.0 udregnede 
værdi uden fradrag for alder og brug, men alene med 
rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre 
omstændigheder.

17.7 Forsikringssum efter skade

Efter en skade forbliver policens forsikringssummer 
uforandrede.

17.8 Underforsikring

17.8.1 Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske 
nyværdi af de forsikrede genstande er højere end 
forsikringssummen, foreligger der underforsikring,  
og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

17.8.2 Indeholder policen dækning for mere end en antenne, 
behandles hver enkelt antenne som en selvstændig 
forsikring.

18.0 Selvrisiko

18.1 Selvrisiko ved kaskoskader

18.1.1 Af enhver kaskoskade bærer forsikringstageren den 
for Antennutrygd gældende selvrisiko.

18.1.2 Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden 
uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver  
af disse, selvom beskadigelserne opdages og / eller 
udbedres ved samme lejlighed.

18.1.3 Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen 
fuldt ud i den andel af skadebeløbet, der efter 
underforsikringsreglerne falder på Trygd.

18.2 Selvrisiko ved ansvarsskader

18.2.1 Det fremgår af policen, om De har købt dækningen

18.2.2 Der beregnes ikke selvrisiko på ansvarsskader.

19.0 Forhold under forsikringens løbetid

19.1 Installation m.m.

Det er en betingelse for dækningen, at de af fabrikant 
eller leverandør givne anvisninger om det forsikrede 
antenneanlægs installation, betjening, benyttelse, 
belastning og vedligeholdelse overholdes.

19.2 Risikoforandringer

19.2.1 Forsikringstageren skal straks give besked til Trygd:

 1.  Når antenneanlægget om- eller udbygges.

 2.  Når antallet af abonnenter forøges.

 3.  Når det forsikrede anlæg skifter ejer.

19.2.2 Sker der ændringer efter ovennævnte træffer Trygd 
bestemmelse om hvorvidt og på hvilke betingelser 
forsikringen kan fortsættes.

19.3 Vedligeholdelse m.v.

Det er en betingelse for dækningen at forsikrings-
tageren holder det forsikrede antenneanlæg i god og 
driftssikker stand og straks lader fejl og mangler, som 
kommer til hans kundskab, afhjælpe, herunder lader 
de reparationer og ændringer udføre, som Trygd 
måtte anse for nødvendige.
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Vøruautomattrygd gælder nedenstående 
betingelser samt de i denne police anførte Fel-
agstreytir fyri Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger  
af det forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Vøruautomattrygd?

3.1 Vøruautomattrygd omfatter direkte skader  
som følge af:

Enhver pludselig skade der medfører tab eller 
 beskadigelse af de forsikrede ting.

4.0 Vøruautomattrygd omfatter desuden:

Følgeudgifter      (pkt. 6.0)

5.0 Vøruautomattrygd omfatter ikke:

5.1. Skader der alene opstår i og er begrænset til 
automatens mekaniske eller elektriske dele.

5.2 Skader ved slitage, afspringning af lak, ridser og 
lignende.

5.3 Skade som følge af vejrligets påvirkning.

5.4 Skader på bygningsdele som automaten er  
fastgjort til.

5.5 Tyveri fra automater ved hjælp af falske penge 
herunder metalstykker.

5.6 Driftstab eller andre indirekte tab.

6.0 Følgeudgifter som er dækket

6.1 Oprydning

Rimelige udgifter til oprydning af de forsikrede ting 
efter en skade, som er omfattet af Vøruautomattrygd.

6.2 Redning og bevaring

Rimelige udgifter til redning og bevaring af de 
forsikrede ting i forbindelse med en skade, som er 
omfattet af Vøruautomattrygd.

7.0 Hvilke ting er dækket?

7.1 Automater med indhold af varer og penge

Vøruautomattrygd omfatter alle automater, der beror 
på forsikringsstedet, samt deres indhold af varer og 
penge.

8.0 Hvor dækkes tingene?

8.1 På forsikringsstedet

Vøruautomattrygd omfatter skade på de forsikrede 
ting, når de befinder sig på den / de adresse(r), 
dækningen er tegnet for.

Vøruautomattrygd

9.0 Hvordan fastsættes værdien af  
de forsikrede ting?

9.1 Automater

Værdien fastsættes til nyværdien af samtlige 
automater på forsikringsstedet, hvorved forstås 
genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens 
indtræden, uden fradrag for alder og brug, men med 
rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre 
omstændigheder.

9.2 Varer

Værdien fastsættes til den samlede genanskaffelses-
pris, når automaterne er fyldt op.

9.3 Penge

Værdien fastsættes til det samlede beløb af 
 byttepenge i automaterne.

9.4 Samlet forsikringsværdi

Beløbene for automater, varer og penge, jævnfør pkt. 
9.1–9.3, udgør tilsammen værdien af de forsikrede 
ting.

10.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

10.1 Automater

10.1.1 Skaden opgøres som forskellen mellem de skaderamte 
tings nyværdi, se pkt. 9.1–9.3, og deres værdi efter 
skaden.

10.1.2 Selskabet er berettiget til at erstatte en beskadiget 
automat med en anden tilsvarende automat eller til at 
sætte en beskadiget automat i samme stand som før 
skaden.

10.1.3 Forsikringstageren er herudover ikke berettiget til 
yderligere erstatning for automaten.

10.1.4 Har selskabet erstattet den beskadigede automat med 
en anden tilsvarende automat, tilhører den beskadi-
gede automat herefter Trygd.

10.2 Varer

Varer erstattes med genanskaffelsesprisen.

10.3 Penge

Penge erstattes efter opgørelse.

10.4 Underforsikring

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske  
værdi af de forsikrede automater inkl. indhold af varer 
og rede penge, opgjort efter reglerne i pkt. 9.1–9.4 er 
højere end den forsikringsværdi, som er anført på 
policen, erstattes skaden kun forholdsmæssigt.

11.0 Selvrisiko

11.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skade omfattet af 
Vøruautomattrygd.

11.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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1.0 Forsikringsbetingelser

For Flutningstrygd gælder nedenstående betingelser, 
bestemmelserne i Dansk Søforsikrings Konvention af 
2. april 1934, samt de i denne police anførte 
Felagstreytir fyri Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter Flutningstrygd?

3.1 Flutningstrygd omfatter:

Fysisk skade på eller tab af de forsikrede genstande 
som følge af, at en ulykkelig hændelse rammer disse.

4.0 For rejsekollektioner omfatter 
 Flutningstrygd desuden:

4.1 Tyveri under ophold, når der er tale om:

 1.   Indbrudstyveri fra aflåst lokale på hoteller eller 
hos kunder.

 2.   Indbrudstyveri fra repræsentantens private bolig.

 3.  Ran og røveri.

5.0 Flutningstrygd omfatter ikke:

5.1 Skade på gods, der transporteres mod betaling.

5.2 Skade på og tab af de forsikrede genstande som  
følge af:

 1.  Varens egen beskaffenhed.

 2.   Varens utilstrækkelige eller mangelfulde 
emballering, tildækning eller utilstrækkelig 
fastgørelse til køretøjet.

 3.   At de forsikrede genstande benyttes, betjenes eller 
demonstreres.

 4.   Luftens eller vejrligets påvirkning.

 5.   Indre fordærv, smeltning, varme, ordinært svind,  
mug og skimmel.

 6.  Forsinkelse uanset årsag.

 7.  Driftstab eller andet indirekte tab.

 8.   Beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra 
offentlige myndigheders side.

 9.   Kørsel under påvirkning af alkohol eller, hvis 
skaden er forårsaget med forsæt eller grov 
uagtsomhed.

10.   At bilen ikke overholder gældende forskrifter.

11.   At en af forsikringstageren tilhørende bil bliver 
ført af andre end forsikringstageren selv eller en 
af dennes ansatte.

12.  Skade på bilens tilbehør.

13.   Skade som dækkes af bilens lovpligtige 
 ansvarsforsikring.

Flutningstrygd í Føroyum

6.0 Særlige regler for tyveridækningen

6.1 Tyveridækningen dækker

 1.   Tyveri dækkes kun ved opbrud af lukket  
og aflåst bil.

 2.   Det er en betingelse, at bilen parkeres under så 
betryggende forhold som muligt, samt at de 
forsikrede genstande anbringes i bilens aflåste 
bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, da 
inde i bilen tildækket på en sådan måde, at de ikke 
er synlige udefra.

7.0 Tyveridækningen omfatter ikke 
 genstande:

7.1 I påhængsvogn / trailer.

7.2 I løst- eller fastmonterede kasser på lad.

7.3 I vare- eller bagagerum, som er forsynet med 
ladoverdækninger (hardtops og lignende).

7.4 I vare- eller bagagerum, som er beklædt med 
pressending af lærred, plastfolie, stof, teltdug  
eller lignende.

8.0 Hvilke genstande er dækket?

8.1 Dækket under Flutningstrygd er:

 1.   Forsikringstagerens egne varer og fremmede varer, 
som falder ind under forsikringstagerens 
forretningsvirksomhed, og som han har forsik-
ringsrådighed over.

 2.   Værktøj til eget brug.

 3.  Egne instrumenter.

 4.  Egne reservedele.

 5.   Under transport til og fra udstillingssted eller 
demonstrationssted dækkes desuden:

      5.1   Forsikringstagerens udstillingsmateriel, 
standmateriel, brochurer og rejsekollektioner.

9.0 Undtaget under Flutningstrygd er:

9.1 Mobiltelefoner.

9.2 Bærbare pc’ere.

9.3 Penge, pengerepræsentativer, smykker, antikviteter og 
lignende.

9.4 Flyttegods og personlige effekter

9.5 Vin, spiritus og tobaksvarer

9.6 Levende dyr.

9.7 Temperaturkontrollerede varer.

9.8 Våben og ammunition. 

9.9 Brandfarlige væsker, eksplosive eller ætsende stoffer.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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10.0 Hvor dækkes genstandene?

10.1 Færøerne

10.1.1 Flutningstrygd omfatter skade på de forsikrede 
genstande:

 1.   Under transport på Færøerne i egne, ansattes, 
leasede eller lejede biler

 2.  Under bilens henståen eller ophold.

 3.   Under op-, hen- og nedbæring i forbindelse med 
transporten.

11.0 Forsikringssum

Forsikringssummen fastsættes til værdien af 
genstandene, opgjort efter genanskaffelsesprisen.

12.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

12.1 Skade på de forsikrede genstande

Varer erstattes med genanskaffelsesprisen med 
rimeligt fradrag for værdiforringelse ved alder, brug, 
nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

13.0 Selvrisiko

13.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af Flutningstrygd.

13.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

14.0 Præmieberegning

14.1 Præmieberegning foretages på baggrund af de ved 
policens start opgivne antal biler, som transporterer 
de forsikrede genstande.

14.2 Såfremt der i forsikringsåret tilkommer / udgår biler af 
forsikringen, skal forsikringstageren meddele dette til 
Trygd.

14.3 Såfremt det faktiske antal biler overstiger det i policen 
anførte antal, erstattes skaden kun forholdsmæssigt.

14.4 I skadetilfælde påhviler det forsikringstageren at  
føre bevis for, at bilen er omfattet af forsikringen.
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1.0 Forsikringsbetingelser

For All Riskstrygd gælder nedenstående betingelser 
samt de i denne police anførte Felagstreytir fyri  
Trygd Vinna.

2.0 Hvem er dækket?

Forsikringstageren som ejer eller bruger af det 
forsikrede.

3.0 Hvad omfatter All Riskstrygd?

3.1 All Riskstrygd omfatter:

Direkte tab af og skade på det forsikrede ved 
pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken 
som helst art, sket i forsikringstiden, uanset om 
årsagen er pludselig eller ej, med de nedenfor angivne 
undtagelser og på de angivne betingelser.

4.0 Undtagelser

4.1 Gradvis forringelse

4.1.1 All Riskstrygd dækker ikke tab eller skade forårsaget 
af eller ved:

 1.   Slid, rustfarvning, belægning, tæring, korrosion 
eller anden gradvis forringelse

 2.   Indskrumpning, fordampning, vægttab, svind, 
lyspåvirkning, væskers påvirkning, ændring i 
struktur, farve eller smag.

 3.   Gradvis sætning af eller bevægelse i bygning eller 
fundament.

4.2 Naturforhold

4.2.1 All Riskstrygd dækker ikke tab eller skade forårsaget 
af eller ved:

 1.   Dyr, råd, svamp, mug, luftfugtighed og 
 temperatur ændring. 

 2.  Ændring i grundvands- eller vandspejlsniveau.

 3.   Storm, skypumpe og snetryk på løsøre under åben 
himmel, i skure, i containere, under halvtage, i 
drivhuse eller konstruktioner, som kun er beklædt 
med lærred eller plastfolie, samt følgeskader heraf.

 4.  Oversvømmelse fra havn, fjord, sø eller vandløb.

4.3 Egne forhold

4.3.1 All Riskstrygd dækker ikke tab eller skade forårsaget 
af eller ved:

 1.   Udstrømmende væsker eller frostsprængning i 
uopvarmede lokaler, medmindre frostsprængnin-
gen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning 
eller andre forhold, som forsikringstageren eller 
dennes ansvarlige medarbejdere er uden skyld i.

 2.   Fejl eller mangler, som var eller burde være 
forsikringstageren eller dennes ansvarlige 
medarbejdere bekendt.

 3.   Forsæt, grov uagtsomhed, mangelfuld pasning 
eller ikke behørig vedligeholdelse, alt for så vidt 
dette kan lægges forsikringstageren, eller dennes 
ansvarlige medarbejdere, til last.

All Riskstrygd

 4.   Konstruktionsfejl, fejlagtig udførelse, brug af 
mangelfulde materialer, fejl under arbejdets 
udførelse, skade på den forsikrede genstand, der 
er under bearbejdelse, når årsagen til skaden 
direkte kan henføres hertil.

 5.  Bedrageri og / eller underslæb.

4.4 Andre årsager

4.4.1 All Riskstrygd dækker ikke tab eller skade forårsaget 
af eller ved:

 1.   Data- eller edb-misbrug ved programmanipulation, 
udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført 
på eller i tilknytning til sikredes edb-anlæg. 

 2.   Tyveri, der ikke kan betegnes som indbrudstyveri, 
ran eller røveri.

 3.   Hærværk.

 4.   Maskinelle funktionsfejl, overbelastning eller 
forstyrrelser.

 5.   Maskinhavari inkl. sønderrivning eller sprængning 
som følge af centrifugalkraften.

 6.   Montage, demontage, afprøvning og indkøring.  
Sådan skade dækkes dog, når skaden skyldes 
brand eller eksplosion.

 7.   Sprængstoffer medført i luftfartøjer.

 8.   Fejl eller mangler for hvilke en reparatør, 
leverandør, entreprenør eller transportør er 
ansvarlig ifølge garantiforpligtelse eller lov.

 9.   Nedrivning, nedbrydning, pilotering, spunsning 
eller grundvandssænkning i forbindelse med  til- 
og ombygningsarbejder.

10.   Kortslutning eller andre elektriske fænomener, 
hvortil også henregnes induktion fra elektrisk 
uvejr samt udefra kommende overspændings-
skader.

11.   Påfyldning af eller aftapning fra tanke og / eller 
tankanlæg samt køle- og fryseanlæg og akvarier.

12.   Kosmetisk art samt farveforskelle mellem 
erstattede genstande og de resterende.

4.5 Kraner og lignende

4.5.1 All Riskstrygd omfatter ikke:

 1.   Skade på kraner og selvkørende entreprenørma-
skiner, samt trucks og stablere med en effekt over 
7,5 kW (10 HK). 

     1.1   Skade på sådanne genstande dækkes dog, når 
skaden er forårsaget af brand, eksplosion, 
sprængning af dampkedler og højtrykskogekar 
(autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, 
slukningsskader eller nedstyrtning af luftfartøj 
eller genstande herfra.

5.0 Hvor dækkes genstandende?

5.1 På forsikringsstedet:

All Riskstrygd omfatter de forsikrede genstande 
beroende på den / de adresse(r), Leysafætrygd er  
tegnet for.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
(Er bert galdandi, um tað er tilskilað í tryggingarskjalinum)
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6.0 Hvilke genstande er dækket?

6.1 All Riskstrygd omfatter varer, herunder råvarer, 
halvfabrikata og færdigvarer, emballage, inventar, 
installationer, værktøj og redskaber.

6.2 Som løsøre betragtes endvidere bygningsforandringer, 
som forsikringstageren som lejer har foretaget, dog 
kun i det omfang, disse ikke er omfattet af de for 
ejendommen tegnede bygningsforsikringer.

7.0 Hvilke genstande er ikke dækket?

7.1 Følgende genstande er ikke omfattet:

 1.   Motorkøretøjer, sø- og luftfartøjer, entreprenør-
maskiner og materiel, samt løfte- og transport-
udstyr af enhver art, herunder kraner, trucks /  
stablere med en effekt over 7,5 kw (10 HK).

 2.   Glas og sanitet.

 3.   Genstande, der befinder sig i åbne skure, under 
halvtag eller konstruktioner, som er beklædt med 
lærred, plastfolie eller lignende

 4.   Genstande, der opbevares i fryse- eller køleanlæg, 
samt i industrielle fryse- og kølerum.

 5.   Maskinelt udstyr for produktion, hvorved forstås 
maskiner, apparater og instrumenter inkl. 
kraftfor synings- og styringsanlæg, der tjener til 
bearbejdning, fremstilling og opbevaring af 
virksomhedens produkter og varer samt tilbehør 
hertil.

 6.   Maskinelt driftsudstyr for administration og salg, 
hvorved forstås: edb-anlæg, maskiner, apparater 
og instrumenter, der tjener til styring af 
virksomhedens administration, herunder salg, 
lager og lignende administrative opgaver.

 7.   Kommunikationsudstyr herunder mobiltelefoner  
inkl. tilbehør.

 8.   Standardprogrammer og databærende medier til 
administrativt udstyr.

 9.   Sikringsanlæg.

10.   Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, 
manuskripter og dokumenter.

7.2 Ovennævnte undtagelser er ikke gældende for varer 
til videresalg og / eller opbevaring.

8.0 Hvordan fastsættes erstatningen?

8.1 For All Riskstrygd gælder:

Skaden opgøres i henhold til reglerne for 
 Leysafætrygd pkt. 12.2–12.5.

9.0 Forsikringssum for All Riskstrygd

Forsikringssummen, som står nævnt i policen, er det 
maksimale beløb, som kan komme til udbetaling i 
forbindelse med en skade.

10.0 Selvrisiko

10.1 Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed 
omfattet af All Riskstrygd.

10.2 Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.
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1.0 Forholdsregler ved skade

1.1 Afværgelse af skade

1.1.1 Når der er sket en skade, er det sikredes pligt at 
forsøge at afværge eller begrænse tabet. 

1.1.2 Trygd har ret til at foretage skadebegrænsende 
foranstaltninger.

1.2 Udbedring af skade

Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af 
forsikrede genstande må ikke finde sted, før Trygd  
har givet accept.

1.3 Anmeldelse af skade

1.3.1 Enhver skade skal straks anmeldes til Trygd, således 
at Trygd hurtigt kan bistå med råd og vejledning.

1.3.2 Skader kan anmeldes til Trygd på følgende måder:

 1.   www.trygd.fo, under „Fráboða skaða“. 

 2.   Ved henvendelse til Trygd, tlf. 358 100 i  åbningstid.

 3.   Ved henvendelse til Brandstøðin, tlf. 321 312 
udenfor åbningstid.

 4.   Ved udfyldelse af blanket til skadeanmeldelse,  
som kan fås i Trygd eller BankNordik.

1.3.3 Skadeanmeldelse skal i alle tilfælde indeholde så 
fyldestgørende oplysninger som muligt.

1.4 Anmeldelse til politi

1.4.1 Det er en betingelse for dækning at:

 1.  Tyveri

 2.  Ran

 3.  Røveri

 4.  Hærværk og graffiti 

– straks anmeldes til politiet.

1.5 Anmeldelse af ansvarsskade

Det skal straks anmeldes til Trygd såfremt erstat-
ningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst.

1.6 Anerkendelse af erstatningspligt og -krav

1.6.1 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af 
erstatningskrav må kun ske med Trygds samtykke. 

1.6.2 Trygd træffer i øvrigt bestemmelse om sagens 
behandling.

1.7 Anden tilsvarende forsikring

1.7.1 Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker 
mod samme risiko, at erstatningspligten falder bort 
eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet 
andetsteds, gælder nærværende forsikring med 
samme forbehold.

1.7.2 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.

Felagstreytir fyri Trygd Vinna

2.0 Skader, der aldrig er dækket

2.1 Indirekte tab

Forsikringen dækker ikke andre indirekte tab end de, 
som er dækket under Rakstrartap og Virkisábyrgd.

2.2 Indretning, oplag og håndtering

Det er en betingelse for forsikringens dækning, at  
den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske 
forskrifter vedrørende brandfarlig virksomhed og 
lignende overholdes.

2.3 Jordskælv, krig, datamisbrug, datofore-
komsters påvirkning med mere

2.3.1 Jordskælv, krig m.m.

For forsikringen i sin helhed gælder det, at den ikke 
dækker skade eller udbredelse af skade, der er en 
direkte eller indirekte følge af, eller står i forbindelse 
med:

 1.  Jordskælv eller andre naturforstyrrelser.

 2.   Krig, krigslignende handlinger, neutralitets- 
krænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige 
uroligheder.

 3.   Atomkernereaktioner, for eksempel kernespaltning 
(fission), kernesammensmeltning (fusion) og 
radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade 
indtræder i krigstid eller i fredstid.

      3.1   Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte 
er forårsaget af eller sker i forbindelse med 
kernereaktioner, anvendt til sædvanligt 
industrielt, medicinsk eller videnskabeligt 
formål, og anvendelse heraf har været 
forskriftsmæssig og ikke har stået i forbin-
delse med reaktor- eller acceleratordrift.

2.3.2 Datamisbrug

Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som direkte 
eller indirekte, helt eller delvist skyldes edb-datamis-
brug af enhver art, herunder programmanipulation, 
angreb af edb-virus, udeladelse, ændring eller 
tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til 
edb-anlæg.

2.3.3 Datoforekomsters påvirkning 

2.3.2.1 Såfremt Leysafæ- og skrokktrygd er valgt, gælder 
følgende for dækningerne med tilhørende tilvalg:

 1.   Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som 
direkte eller indirekte, helt eller delvis skyldes 
datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, 
systemer eller kombinationer heraf.

     1.1   Denne undtagelse omfatter alle datoforekom-
ster, uanset om der er tale om datoer i 
forbindelse med årtusindskiftet eller et hvilket 
som helst andet tidspunkt.

 2.   Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse, 
der baserer sig på et kalendersystem, når 
tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, 
signal eller på en hvilken som helst anden måde i 
et anlæg, system eller kombination heraf.

I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
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 3.   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 elektronik (herunder mikroprocessorer 
og chips).

 4.   Ved system forstås enhver information, instruk-
tion eller samling heraf og ethvert medium for 
informationer og instruktioner, uanset om det er 
på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske 
påvirkninger, kemiske processer eller andet af 
materiel eller immateriel karakter.

      4.1   Denne undtagelse omfatter ikke en eventuelt 
valgt dækning for brand, eksplosion, 
nedstyrtning, tyveri og vandskade.

Såfremt Ábyrgd Vinna er valgt gælder følgende:

2.3.3.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, 
som direkte eller indirekte skyldes:

 1.   Datoforekomsters påvirkning af funktioner i 
anlæg, system eller kombinationer heraf.

 2.   Tilsyn med eller rådgivning om datoforekomsters 
påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller 
kombinationer heraf.

 3.   Kontrol, godkendelse, beslutning, attestation eller 
påtegning om forhold for hvilke datoforekomsters 
påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller 
kombinationer heraf har betydning (herunder, 
men ikke begrænset til, direktørers, bestyrelses-
medlemmers og revisorers udførelse af deres 
opgaver).

 4.   Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, 
uanset om der er tale om datoer i forbindelse med 
årtusindskiftet eller et hvilket som helst andet 
tidspunkt.

 5.   Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse, 
der baserer sig på et kalendersystem, når 
tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, 
signal eller på en hvilken som helst anden måde i 
et anlæg, system eller kombination heraf.

 6.   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 elektronik (herunder mikroprocessorer 
og chips).

 7.   Ved system forstås enhver information, instruk-
tion eller samling heraf og ethvert medium for 
informationer og instruktioner, uanset om det er 
på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske 
påvirkninger, kemiske processer eller andet af 
materiel eller immateriel karakter.

3.0 Tvister

3.1 Uenighed om erstatningens størrelse 

(Gælder ikke for Ábyrgdartrygd)

3.1.1 Kan De ikke blive enig med Trygd om erstatningens 
størrelse, fastsættes erstatningen endeligt ved 
voldgift.

3.1.2 Til denne voldgift vælger De og Trygd hver en 
vurderingsmand.

3.1.3 Vurderingsmændene vælger en opmand inden sagen 
begynder. 

3.1.4 Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en 
opmand, udnævnes denne af Retten på Færøerne.

3.1.5 Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje 
overensstemmelse med policens bestemmelser og 
afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet.

3.1.6 Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderings-
mændene ikke kan blive enige. 

3.1.7 Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der 
ligger inden for de to vurderingsmænds forslag.

3.1.8 Hver af parterne betaler den af ham valgte vurde-
ringsmand, medens udgifterne til opmand deles lige 
mellem parterne.

3.2 Tvister vedrørende Ábyrgdartrygd

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter 
gældende ret ved de almindelige domstole.

4.0 Præmie

4.1 Fastsættelse af præmie

4.1.1 Det er forsikringstagers ansvar, at forsikringspræmien 
er korrekt ansat. 

4.1.2 Således bærer Trygd ikke ansvaret herfor, såfremt 
over- eller underforsikring kan gøres gældende.

4.2 Opkrævning

4.2.1 Trygd opkræver præmien ved at sende en anmodning 
om betaling til den betalingsadresse, som forsikrings-
tageren har opgivet. 

4.2.2 Præmien kan også betales gennem Gjaldsskipanin 
(GS).

4.3 Præmiens betaling

4.3.1 Den første præmie forfalder til betaling, når 
forsikringen træder i kraft.

4.3.2 Senere præmier forfalder til betaling på anførte 
forfaldsdage.

4.3.3 Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen  
med præmien.

4.4 Betalingsfrist

Præmien skal betales senest den dato, der står på 
anmodningen om betaling eller på Betalingsover-
sigten.
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4.5 Påmindelse

4.5.1 Betales præmien ikke rettidigt efter første påkrav, 
sender Trygd en fornyet påmindelse om præmiebeta-
lingen til forsikringstageren på betalingsadressen. 
Denne påmindelse vil indeholde oplysning om 
retsvirkningerne af, at præmiebetalingen ikke er sket 
ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist.

4.5.2 En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 
første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted 
inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets 
dækningspligt.

4.6 Gebyrer, renter med videre

4.6.1 Trygd er berettiget til at opkræve gebyr for opkræv-
ning af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved 
for sen betaling.

4.6.2 Trygd kan herudover beregne sig gebyr for udskriv-
ning af dokumenter og for andre serviceydelser.

5.0 Indeksregulering

5.1 Anvendte indeks

Forsikringspræmien og andre summer, som er fastsat 
i forsikringen, bliver indeksreguleret en gang årligt, 
med virkning fra forsikringens første forfaldsdag i et 
kalenderår.

5.2 Basis for indeksreguleringen

Det af Hagstova Føroya offentliggjorte prisindeks.

5.3 Andet prisindeks

Ophører udgivelsen af det nævnte indeks, er Trygd 
berettiget til at anvende et andet relevant indeks,  
der offentliggøres af Hagstova Føroya.

5.4 Undtagelser

Indeksreguleringen omfatter ikke forsikringssum-
merne for Ábyrgdartrygd, herunder tilvalgsdækninger, 
samt enhver sumbegrænsning i forsikringsbetingel-
serne og i klausuler, med mindre andet er anført.

6.0 Selvrisiko 

6.1 Selvrisiko ved skader

6.1.1 Uanset hvor mange dækninger en og samme skade 
involverer, fratrækkes kun én selvrisiko, og i så fald 
altid den største.

6.1.2 Dette gælder dog ikke for Ábyrgdartrygd.

7.0 Flytning og risikoforandring

7.1 Underretning til Trygd

7.1.1 De skal straks underrette Trygd:

 1.   Hvis oplysningerne i policen ikke er i overens-
stemmelse med begæringen eller i øvrigt er 
forkerte. 

 2.   Når den forsikrede virksomhed eller løsøret flytter 
til et andet sted end det i policen angivne.

 3.   Når der med forsikringstagers vidende sker 
sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren 
derved forøges. 

 4.  Når der tegnes sideløbende forsikring andetsteds. 

 5.   Når den forsikrede virksomhed skifter ejer.

 6.   Hvis Deres forsikringsbehov ændres. 

 7.   Hvis branchekoden ændres eller virksomheden 
registreres med flere branchekoder.

7.1.2 Trygd træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og 
på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte.

8.0 Fornyelse og opsigelse

8.1 Opsigelse med en måneds varsel

8.1.1 Trygd Vinna kan af hver af parterne opsiges med en 
måneds skriftlig varsel til policens hovedforfaldsdato.

8.1.2 Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan 
forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til 
ophør ved tegningsperiodens udløb. 

8.1.3 Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for en ny 
tilsvarende periode.

8.2 Opsigelse efter skade

8.2.1 Uanset bestemmelserne i pkt. 8.1 kan hver af parterne 
opsige forsikringen med 14 dages varsel efter en 
anmeldt skade.

8.2.2 Opsigelsen skal sendes skriftlig inden 14 dage efter, at 
skaden er blevet udbetalt eller afvist, og medfører at 
hele Trygd Vinna opsiges.

9.0 Ændring af præmie eller betingelser

9.1 Hvis Trygds forsikringsbetingelser eller præmietarif 
ændres, kan Trygd fra næste hovedforfaldsdato for en 
løbende forsikring gennemføre tilsvarende ændringer.

9.2 Kan forsikringstageren ikke godkende en forhøjelse af 
præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, 
skal Trygd have skriftlig underretning herom inden 14 
dage efter, at forsikringstageren har modtaget 
underretningen om ændringen, hvorefter forsikringen 
ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår.

9.3 Indeksregulering betragtes ikke som ændring af 
forsikringsvilkårene.
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