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Kontakt Gjensidige Forsikring

Servicecenter 
Tlf.: 70 10 90 09 
Salg@gjensidige.dk (hvis du ikke er kunde hos Gjensidige, og ønsker 
at købe yderligere forsikringer)

Service@gjensidige.dk (hvis du allerede er kunde hos Gjensidige og 
ønsker at købe yderligere forsikringer eller har spørgsmål til 
eksisterende forsikringer)

Skadecenter 
Tlf.: 70 10 20 01 
Skade@gjensidige.dk (hvis du har spørgsmål til skadebehandling 
eller vil anmelde en skade)

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside 
gjensidige.dk

Om Gjensidige Forsikring
Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber, 
som er bygget af kunder, for kunder. 

Koncernen har været noteret på Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år 
har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred 
og værdier. Vi er cirka 3.100 medarbejdere, heraf 470 i Danmark, og 
vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. 

I Norge tilbydes også bank, pension og opsparing. 
Driftsindtægterne var 19,5 mia. NOK i 2012, mens 
forvaltningskapitalen udgjorde 94,2 mia. NOK.
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Fællesbetingelser

1. Moms
1.1 
I det omfang sikrede er momsregistreret og kan modregne 
momsbeløbet i sit momsregnskab, ydes der ikke dækning for disse 
momsbeløb.

2. Vurdering
2.1 
Såvel forsikringstager som Gjensidige er berettiget til at forlange 
skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke 
forsikringstager vælger den ene, medens Gjensidige vælger den 
anden.

2.2 
Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en 
opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem 
vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af 
uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke 
der måtte være uenighed.

2.3 
Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges 
denne af præsidenten for Sø og Handelsretten.

2.4 
Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse 
med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for 
beregningen af tabet.

2.5 
Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, 
medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne.

3. Krigs-, jordskælvs- og atomskader
3.1 
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en 
følge af

•  krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, 
oprør eller borgerlige uroligheder,

• jordskælv eller andre naturforstyrrelser, 
•  atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), 

kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad 
enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid.

3.2 
Uanset bestemmelsen i afsnit 11.1 punkt 3 dækkes skade, som 
direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med 
kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt eller 
videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været 
forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller 
acceleratordrift.

4. Lovregler
For forsikringen gælder også Lov om Forsikringsaftaler og Lov om 
finansiel virksomhed.

5. Generelt
Forsikringen omfatter ikke

1  rede penge samt pengerepræsentativer
2  køretøjer, der er indregistreringspligtige, knallerter, 

arbejdsmaskiner med mere end 20 HK samt sø- og luftfartøjer.

6. Skadeopgørelse
6.1 
Hvis Gjensidige forlanger det, skal forsikringstager levere Gjensidige 
fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre.

6.2 
I overensstemmelse med principperne om fastsættelse af 
forsikringsværdien opgøres skaden som forskellen mellem værdien 
af løsøret før og efter skaden.

6.3 
Ved skade på indbo, inventar, installationer, maskiner og øvrigt 
driftsudstyr gælder dog

•  at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte 
genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden

•  at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet 
med Gjensidige, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat 
eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller 
genanskaffelse efter Gjensidiges skøn skal være betryggende 
sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af 
dagsværdien

•  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 istandsættelse eller genanskaffelse efter Gjensidiges 
skøn er betryggende sikret.
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6.4 
Gjensidige er berettiget til at overtage en beskadiget genstand 
mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, installationer, 
maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom Gjensidige er 
berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede 
genstande i samme stand som før skaden.

6.5 
Med hensyn til erstatning for løsørebranddækning omfatter denne 
dækning ikke det løsøre, der er dækket under en bygnings-
brandpolice.

7. Underforsikring
7.1 
Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive 
den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt.

8. Subsidiær dækning
8.1 
Forsikringen dækker kun i det omfang, de af denne forsikring 
omfattede genstande ikke er dækket af anden forsikring.

9. Selvrisiko
9.1 
Selvrisikoen udgør kr. 2.500 pr. skadebegivenhed, dog kr. 5.000 ved 
tyveriskader på tyveritækkelige genstande.

Se betingelser omkring Tyveridækning pkt. 1.2 ”tyvetækkelige 
genstande”.
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Branddækning

1. Hvilke skader dækker forsikringen
Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade 
ved:

1.1 Brand
1.1.1 Definition
Ved brand (ildsvåde) forstås en løssluppen, flammedannende ild, 
som ved egen kraft er i stand til at brede sig.
1.1.2 Forsikringen dækker ikke
•  Skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand, herunder 

glødning, svidning, overophedning, smeltning osv., medmindre 
skaden har brand til følge eller er en følge af brand

•  Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tøres, 
røges eller på lignende måde forsætligt udsættes for ild eller 
varme og derved kommer i brand eller beskadiges

•  Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende 
forårsaget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske 
fænomener, medmindre skaden har brand til følge eller er en 
følge af brand.

1.2 Lynnedslag
1.2.1 Definition
Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises 
skade på bygningsdel eller løsøre, der er en direkte følge af elektrisk 
varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens 
afledning til jord.
1.2.2 Forsikringen dækker ikke
Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende 
forårsaget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske 
fænomener, herunder den indirekte skade, opstået ved 
overspænding eller induktion fra elektrisk uvejr.
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Tyveridækning

1. Hvilke skader dækker forsikringen
1.1 Indbrudstyveri
Forsikringen dækker endvidere hærværk i forbindelse med indbrud
1.1.1 Definition
Indbrudstyveri foreligger, når tyven
•  skaffer sig adgang til den i BOXIT aflåste lejet boks, enten ved 

vold mod låse eller ved benyttelse af dirke, falske eller tillistede 
nøgler

•  skaffer sig adgang til den i BOXIT aflåsede lejede boks, ved at 
stige ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang.

1.1.2 Tyvetækkelige genstande
Enkelte indbogenstande kan være særligt attraktive at stjæle, 
hvorfor forsikringsdækningen for ”Tyvetækkelige genstande” 
omfattes med maksimalt kr. 30.000 pr. enkelt genstand, samt 
maksimalt kr. 100.000 for hver lejet boks. Tyvetækkelige genstande 
omfatter følgende indbogenstande:

•  PC’er, mobiltelefoner, kameraer og tilbehør til disse, projektorer, 
musik- og tv/audioanlæg

•  antikviteter, kunstværker og ægte tæpper
•  pelse, pelsværk samt lædervarer
•  tobak, vin og spiritus
•  ægte perler, ædelstene og genstande der er helt eller delvist af 

ædelmetal.
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Vandskadedækning

1. Hvilke skader dækker forsikringen
Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade 
ved:

1.1 
Vand, der tilfældigt udstrømmer fra røranlæg

1.2 
Forsikringen dækker ikke

•  skade ved langsom udsivning af vand og væsker
•  skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør fra sådanne
•  skade ved bygge- og reparationsarbejder - herunder reparation 

eller ændring af rør- og varmeanlæg - i det omfang, skaden kan 
kræves erstattet fra anden side.
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FORTRYDELSESRET OG OPSIGELSE

Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af privat 
forsikringer. Privat forsikringer er ulykkesforsikringer og forsikringer, 
der dækker bolig, indbo og andre private effekter, herunder biler, 
der overvejende anvendes privat.

Fortrydelsesretten
Du har ret til at fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du 
fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten 
gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres 
væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang.

Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg – dvs. hvor du alene har haft 
kontakt med os pr. telefon, brev, e-mail eller over internettet – har 
vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter 
forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Præmie, 
statsafgift og gebyrer for perioden beregnes som en 
forholdsmæssig andel af prisen for et helt år efter 365-dages 
reglen.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget 
bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten.

Forsikringspolicen og de medfølgende forsikringsbetingelser er 
bekræftelse af aftalen.

Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg - dvs. hvor du alene har haft 
kontakt med os pr. telefon, brev, e-mail eller over internettet – har 
du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. 
Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger 
på skrift. Du har fået ”Information om dine forsikringer” enten 
sammen med tilbuddet eller sammen med policen.

Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du 
frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere 
oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med 
onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, 
grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller 
nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende 
hverdag.

Sådan gør du
Du skal underrette BOXIT om, at du har fortrudt aftalen inden 
fortrydelsesfristens udløb. Ønsker du at gøre det skriftligt, skal du 
blot sende informationen – f.eks. pr. brev eller e-mail - inden fristens 
udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, 
kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Opsigelse
Forsikringsaftalen kan fra lejers side opsiges skriftligt senest den 15. 
i måneden til ophør ved månedens udgang. Opsigelsen skal ske 
skriftligt til BOXIT. 

Forsikringen ophører derudover automatisk ved opsigelse af lejen af 
depotrummet hos BOXIT.
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Gjensidige Forsikring 
A.C. Meyers Vænge 9  
DK-2450 København SV 
Tlf. +45 70 10 90 09 
Fax +45 70 10 10 09 
CVR-nr. 33 25 92 47

info@gjensidige.dk

dansk filial af 
Gjensidige Forsikring ASA, Norge 
ORG-nr. 995 568 217


