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Almindelige forsikringsbetingelser tilslutning til lov om forsikringsvirksomhed samt lov om forsikringsaftaler.
1

Kaskoforsikring

1.1

Sikrede

1.1.1

Sikret under pkt. 1. er forsikringstageren i sin egenskab af ejer eller bruger af antenneanlægget.

1.5

Undtagelser

1.5.1

Undtagelser fra forsikringer er:

1.5.1.1

Skade på genstand, som forsætlig udsættes for
ild eller varme og derved kommer i brand og beskadiges.

1.5.1.2

Beskadigelse der skyldes forsætlig handling eller
grov uagtsomhed fra sikrede eller dennes ansvarlige medarbejdere.

1.2

Forsikrede genstande

1.2.1

Forsikringen omfatter det forsikrede antenneanlæg
med tilhørende genstande såsom mast, forstærkere,
fordelere og kabler.

1.5.1.3

Skader for hvilke leverandør, montør, reparatør
eller transportør er ansvarlig iflg. kontrakt eller
lov.

1.2.2

Forsikringen omfatter dog ikke genstande som omfattes af forsikringer for de bygninger hvori anlægget er
installeret, ligesom tilsluttede radio-, fjernsynsmodtagere og lign. ikke er meddækket.

1.5.1.4

Skader der skyldes slid, rust, tæring, forbrænding
der ikke står i forbindelse med brand, driftstab,
eller andre indirekte følgeskader eller omkostninger samt erstatningsansvar.

1.3

Omfang

1.5.1.5

1.3.1

Forsikringen dækker, såfremt de forsikrede genstande er tilbørligt vedligeholdt, tab eller beskadigelse af
disse forvoldt ved:

Beskadigelse der skyldes fejl eller mangler, som
forelå ved forsikringens tegning og var, eller burde være sikrede eller dennes ansvarlige medarbejder bekendt.

1.5.1.6

Udgifter til justeringsarbejder, vedligeholdelse,
fejlfinding og rettelser, der ikke er en følge af en
erstatningsberettiget skade.

1.3.1.1

Brand, hvorved forstås ildsvåde, eksplosion, kortslutning og lynnedslag, samt skade opstået i forbindelse med slukning af brand.

1.3.1.2

Storm, herunder skypumpe.

1.3.1.3

Tyveri, herunder skade ved simpelt tyveri.

1.3.1.4

Vand, der tilfældigt strømmer ud fra røranlæg og
dertil knyttede installationer samt vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke
kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op i bygninger.

1.3.1.5

Væltende eller nedstyrtende genstande, påkørsel, hærværk samt opgravning.

1.4

Udvidelser

1.4.1

Forsikringen erstatter udover forsikringssummen rimelige udgifter til foranstaltninger der foretages for
at afværge eller begrænse en i henhold til punkt 1.3.
dækket skade.

1.4.2

Forsikringen erstatter udgifter til oprydning og bortkørsel af de forsikrede genstande efter en under
punkt 1.3. omfattet skade.

1.4.3

Forsikringen erstatter genstande, der bortkommer
under en i henhold til punkt. 1.3.1.1. dækket skade.

1.6

Erstatningsopgørelse

1.6.1

Selskabet godtgør de normale omkostninger ved
istandsættelse af de forsikrede genstande til den
brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden, jf. 1.12.

1.6.2

Selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura.

1.7

Ekstraudgifter

1.7.1

Transport af anlæg, dele heraf eller reparationsgrej
erstattes efter normale takster. Ekstraordinære udgifter, f.eks. som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparation af
veje el. lign., eller som skyldes strejke, lockout, force majeure, over-, nat- eller helligdagsarbejde samt
særlig bestemmelser herom.

1.7.2

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

1.7.3

Udgift til foreløbig reparation er selskabet uvedkommende.

1.8

Ændring efter skade.

1.8.1

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

1.9

Erstatningsopgørelse for totalskader

1.9.1

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

1.10

Genanskaffelsespligt

1.10.1 Under sådanne forhold skal genstandende inden 1 år
fra skadedagen være genanskaffet, resp. genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. I modsat fald opgøres tabet på grundlag af dagsværdien.
1.10.2 Forskellen mellem den til nyværdi og den til dagsværdi svarende del af erstatningen udbetales først,
når de skaderamte genstande er genskaffet, resp.
genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret.
1.11

Dagsværdi.

1.11.1 Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen for et
tilsvarende anlæg incl. fragt, montage, told og andre
afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed
eller andre omstændigheder.
1.12

Nyværdi.

1.12.1 Ved nyværdi forstås den efter 1.11.1 udregnede værdi uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder.
1.13

Underforsikring

1.13.1 Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af de forsikrede genstande er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og
skade erstattes kun forholdsmæssigt.
1.13.2 Indeholder policen mere end én position, behandles
hver enkelt position som en selvstændig forsikring.
1.14

Selvrisiko.

1.14.1 Af enhver skade bærer forsikringstageren den i policen anførte selvrisiko.
1.14.2 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.
1.14.3 Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuld
ud den ifølge underforsikringsreglen på selskabets
faldende andel af skadebeløbet.

2

Ansvarsforsikring

2.1

Sikrede

2.1.1

Sikret under ansvarsforsikring er forsikringstageren
samt den ved antenneanlæggets pasning beskæftigede medhjælper.

2.2

Omfang.

2.2.1

Forsikringen dækker det erstatningsansvar sikrede efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold pådrager sig ved beskadigelse af personer eller ting, når det til erstatning
forpligtende forhold finder sted i forsikringstiden og
vedrører antenneanlægget eller dets pasning, dog
kun for sådanne skader, der er anmeldt skriftligt til
selskabet seneste et år efter forsikringens udløb.

2.3

Undtagelser

2.3.1

Forsikringen dækker ikke ansvar:

2.3.1.1

For skade på ting, som sikrede ejer, har til lån,
leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, eller som af anden
grund befinder sig i nogen af de sikredes varetægt eller som nogen af de sikrede har sat sig i
besiddelse af.

2.3.1.2

For forurening af eller igennem luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting, dog
dækkes sådant ansvar, såfremt skade er opstået
ved enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at
sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende
offentlige forskrifter.

2.3.1.3

For skade forvoldt af sikrede med fortsæt eller
under selvforskyldt beruselse.

2.3.1.4

For skade opstået i forbindelse med installations
reparations- og vedligeholdelsesarbejde, herunder gravearbejde i forbindelse med nedlægning
og/eller optagning af jordkabler mv.

2.3.1.5

For driftstab eller andet indirekte tab.

2.4

Forsikringssum

2.4.1

Forsikringssummen fremgår af policens forside.

2.5

Udvidelser

2.5.1

Udover forsikringssummen dækkes omkostninger som
med selskabets billigelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, samt renter af erstatningsbeløb henhørende under forsikring.

3

Fællesbetingelser

3.1

Forhold i skadetilfælde

3.1.1

Når skaden indtræffer, skal sikrede efter bedste evne
søge, at begrænse dens omfang og uden ophold gøre
anmeldelse til selskabet. Tyveri og hærværksskader
skal desuden uopholdelig anmeldes til politiet.

3.1.2

Udbedring af en skade på de forsikrede genstande må
ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke
hertil.

3.1.3

Ved ansvarsskade skal der straks indsendes anmeldelse til selskabet, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Erstatningspligt og erstatningskravet størrelse må ikke anerkendes uden selskabets samtykke, og selskabet træffer bestemmelse
om sagens behandling.

3.1.4

Har selskabet erklæret sig villig til, at ordne en sag i
mindelighed, men den sikrede hindrer det, er selskabet fritaget for enhver udgift, som af den grund påløber.

summen for den skaderamte forsikring, forpligtet til,
at betalte en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet, fra skadedagen til forsikringsårets udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat.
3.4

Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter

3.4.1

Det er en forudsætning for forsikringens dækning:

3.4.1.1

At antenneanlægget er opsat efter post- og telegrafvæsenets regler.

3.4.1.2

At antenneanlægget i øvrigt opfylder de til enhver tid gældende offentlige forskrifter.

3.4.1.3

At antenneanlægget underkastes fagmæssigt årligt eftersyn med udskiftning og reparation af defekte dele.

3.5

Risikoændring

3.5.1

Nedennævnte ændringer skal straks meddeles til selskabet, der træffer bestemmelser om, hvorvidt og på
hvilken vilkår forsikringen kan fortsætte:

3.2

Skader som ikke erstattes

3.5.1.1

Bygningsarbejder, der kan berøre de forsikrede
genstande.

3.2.1

Undtaget fra forsikringen er skade eller udbredelse af
sådan skade resp. ansvar for skade eller udbredelse
af sådan skade:

3.5.1.2

Flytning og omplacering af de forsikrede genstande.

3.5.1.3

Andre ændringer i risikoforholdene, der med forsikringstagerens vidende medfører fareforøgelse.

3.5.1.4

Ejerskifte, herunder overgang til anden selskabsform.

3.5.1.5

Tegning af antenneforsikring andetsteds for de
samme genstande.

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.2

Der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv eller andre naturforstyrrelser,
krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør borgerlige uroligheder eller
terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske,
kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror).
Der direkte eller indirekte er forårsaget af eller
står i forbindelse med atomkernereaktioner,
f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad
enten sådan skade indtræder i krigstid eller
fredstid. Sker en skade under sådanne omstændigheder, at den kan være en direkte eller indirekte følge af sådanne forhold eller tilstande,
som omhandler ovenfor omfattes skaden ikke af
forsikringen, med mindre den sikrede godtgør, at
skaden ikke skyldes sådanne forhold eller tilstande.
Skade som forårsages af kernereaktioner anvendt til
sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt
formål, erstattes dog såfremt anvendelse er forskriftmæssig og ikke står i forbindelse med reaktoreller acceleratordrift.

3.3

Forsikringssum efter skade

3.3.1

Efter en skade forbliver policens forsikringssum uforandret. Dog er forsikringstageren - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 5 % af forsikrings-

3.6

Forsikringen andetsteds

3.6.1

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

3.7

Besigtigelse

3.7.1

Selskabet er berettiget til i forsikringsperioden at lade forsikringsstedet besigtige.

3.8

Indeksregulering

3.8.1

Præmie, selvrisici samt erstatningssummer indeksreguleres årligt.
Indeksregulering følger ”Lønindeks for virksomheder
og organisationer”, der udgives af Danmarks Statistik.
Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres
grundlaget for dets udregning, har selskabet ret til at
benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. In-

dekset for første kvartal året før danner grundlag for
reguleringen.
Indeksregulering af selvrisici og erstatningssummer
sker pr. hovedforfald. Erstatningssummerne og selvrisikobeløb for retshjælpsdækning indeksreguleres ikke.
Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver reguleret efter lov om erstatningsansvar. Præmien indeksreguleres på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret (pr. hovedforfald).

3.11.2 Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning,
kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen
til ophør ved udløb af det andet forsikringsår. I så
fald godtgør forsikringstageren selskabet 20 % af den
aktuelle årspræmie.

3.9

Ændring af præmien eller betingelser

3.11.3 Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum
end 1 år, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at selskabet har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest
1 måned før opsigelsesfristens udløb.

3.9.1

Såfremt forsikringen er afsluttet for en flerårig forsikringsperiode gælder følgende:

3.11.4 I modsat fald fornyes sådanne forsikringer kun for 1
år ad gangen og den for flerårig tegning ydede præmierabat bortfalder.

3.9.1.1

Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, sker tilsvarende ændring af
præmien eller forsikringen fra førstkommende
forfaldsdato.

3.9.2

Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse
af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal han give selskabet underretning herom inden
14 dage efter, at han fra selskabet har modtaget underretning om ændringen, hvorefter forsikringen ophører pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen.

3.10

Præmiens betaling

3.10.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens
ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage.
3.10.2 Præmien opkræves over giro, og forsikringstageren
betaler udgifterne herved.
3.10.3 Opkræves præmien – efter aftale – på anden måde,
betaler forsikringstageren udgifterne herved.
3.10.4 Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet
straks underrettes.
3.10.5 Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes
tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringsdækning
ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14
dage efter påmindelsens udsendelse.
3.10.6 Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er
selskabet berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning.
3.11

Fornyelse og opsigelse

3.11.1 Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med 1
måneds skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb.

3.11.5 Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere
løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for
selskabet ud over udløbsdagen.
3.12

Opsigelse efter skade

3.12.1 Efter enhver anmeldt skade har selskabet ret til med
14 dages varsel, at ophæve forsikringen mod at godtgøre præmien forholdsmæssigt for den tilbageblivende del af forsikringssummen fra forsikringens ophør
til udløbet af den periode, for hvilken præmie er betalt. Opsigelsen skal være skriftligt og afgives senest
1 måned efter erstatningens udbetaling eller kravets
afvisning.
3.13

Voldgift.

3.13.1 Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget
til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den
ene, medens selskabet vælger den anden. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse
mellem vurderingsmændene træder til og inden for
grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelsen på de punkter, om hvilke der måtte være uenighed.
3.13.2 Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand
udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.
3.13.3 Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje
overensstemmelse med policens bestemmelser af tabet.
3.13.4 Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige
mellem parterne.

