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KØLE- DYBFROSTFORSIKRING 
Forsikringsbetingelser nr. E36-1119-1 gældende fra 18. november 2019 
 
 
 
 
 
Aftalegrundlag 
Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til policen og forsikringsbetingelsernes fællesbestemmelser 
og dækninger. Policen viser de dækninger, summer og selvrisikobeløb, der er valgt for forsikringen. For forsikringen gælder 
endvidere Lov om forsikringsaftaler (Forsikringsaftaleloven) og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er  
fraveget. 
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger om dækningen på forsikringen kan fås på www.soenderjysk.dk. 
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1. Hvad dækkes 
1.1. Forsikringen dækker den skade som på forsikringsstedet opstår på varer, der opbevares i de i policen nævnte fryse- og 
eller køleanlæg, når skaden skyldes:  
 
1.1.1. Temperaturændring, der direkte står i forbindelse med pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller 
anden pludselig uforudset hændelse.  
 
1.1.2. Udstrømmende kølemedium. 
 

2. Forsikringen dækker ikke 
2.1. Skade, der omfattes af sædvanlig brand- tyveri- eller vandskadeforsikring, resp. familieforsikring eller søforsikring.  
 
2.2. Skade på de hos detailhandlere i fryseanlæg opbevarede varer, der ikke er industrielt dybfrosne.  
  

Har du fået en skade? 
• Begræns skadens omfang. 
• Anmeld din skade på www.soenderjysk.dk eller tlf. 98 98 98 98 så den er registreret og du kan få hjælp. 
• Kontakt SOS-Dansk Autohjælp på tlf. 70 10 80 90. 
• Er du i udlandet kontakt da først SOS på tlf. 70 10 50 52. 
• Tyveri og hærværk skal anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket. 
• Afvent godkendelse fra os før du påbegynder udbedring af en skade. 
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2.3. Skade på varer som ved oplagrings begyndelse ikke var i fejlfri stand.  
 
2.4. Skade på varer som har været oplagret længere end passende for varens art.  
 
2.5. Skade på vare i anlæg, som køles med tøris eller krystal is. 
 

3. Generelle undtagelser 
3.1. Undtaget fra forsikringen er skade eller udbredelse af sådan skade der indtræder som en direkte eller indirekte følge af 
jordskælv, 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)samt skade der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med 
atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan 
skade indtræder i krigstid eller fredstid.  
 
3.2. Såfremt en skade som følge af de i afsnit 1 nævnte begivenheder forårsages eller forøges af kernereaktioner anvendt til 
sædvanlig industrielt medicinsk eller videnskabeligt formål og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i 
forbindelse med reaktor eller acceleratordrift, erstattes den, medmindre skaden direkte eller indirekte er indtrådt som følge af 
de ovenfor under afsnit 3.1. nævnte forhold.  
 
3.3. Sker en skade under sådanne omstændigheder, at den kan være en direkte eller indirekte følge af sådanne forhold eller 
tilstande som omhandlet i afsnit 3.1. jfr. dog afsnit 3.2. omfattes skaden ikke af forsikringen, medmindre den sikrede godtgør, 
at skaden ikke skyldes sådanne forhold eller tilstande. 
 

4. Forhold i skadetilfælde 
4.1. I skadetilfælde eller ved indtræden af begivenheder som kan medføre skade, er forsikringstageren forpligtiget til straks at 
give selskabet telefonisk meddelelse herom, samt hurtigst muligt at levere selskabet en fortegnelse over de skaderamte varer, 
og hvis selskabet forlanger det, en fortegnelse over de ikke skaderamte varer.  
 
4.2. Forsikringstageren er forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at 
foretage dertil sigtende foranstaltninger.  
 
4.3. Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet til at overtage beskadigede varer mod at erstatte deres værdi før skaden, 
ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura.  
 
4.4. Det er en betingelse for opnåelse af fuld erstatning under forsikring for butiksanlæg, at alle varer i samtlige 
forsikringstagerens fryse/køleenheder og fryse/kølerum på forsikringsstedet er omfattet af nærværende police. I modsat fald vil 
selskabet fortage skadeopgørelse i overensstemmelse med reglen i afsnit 5. 
 

5. Underforsikring 
5.1. Hvis det i skadetilfælde viser sig, at de forsikrede varers værdi, er højere end forsikringssummen, foreligger der 
underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.  
 
5.2. Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en selvstændig forsikring. 
 

6. Selvrisiko 
6.1. Af enhver skade bærer forsikringstageren den i policen anførte selvrisiko.  
 
6.2. 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.  
 
6.3. Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud den ifølge underforsikringsreglen på selskabet faldende andel 
af skadebeløbet. 
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7. Indeksregulering 
7.1. 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. Indekset for første kvartal året før danner grundlag for reguleringen.  
 
Indeksregulering af selvrisici og erstatningssummer sker pr. hovedforfald. Erstatningssummerne og selvrisikobeløb for 
ansvarsdækning og retshjælpsdækning indeksreguleres ikke. Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver reguleret efter 
lov om erstatningsansvar. Præmien indeksreguleres på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret (pr. hovedforfald). 
 

8. Skadeforebyggende foranstaltninger 
8.1. Forsikringstageren er forpligtiget til at holde anlægget, hvori varerne opbevares, i god og driftssikker stand og overholde 
de af leverandøren givne brugsanvisninger samt de i lovgivningen fastsatte regler og til straks selv at lade fejl eller mangler, 
som kommer til hans kendskab, afhjælpe. 
 

9. Præmiens betaling 
9.1. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage.  
 
9.2. Præmien opkræves over giro, og forsikringstageren betaler udgifterne herved.  
 
9.3. Opkræves præmien – efter aftale – på anden måde, betale forsikringstageren udgifterne herved.  
 
9.4. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks 
underrettes.  
 
9.5. Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling ag præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 
dage efter påmindelsens udsendelse.  
 
9.6. Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, der i så fald vil 
blive tillagt næste opkrævning. 
 

10. Fornyelse og opsigelse 
10.1. Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb.  
 
10.2. 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.  
 
10.3. Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum end 1 år, og som ikke skriftlig opsiges senest 1 måned før periodens 
udløb fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at selskabet har givet forsikringstageren meddeles herom tidligst 3 
og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb.  
 
10.4. I modsat fald fornyes sådanne forsikringer kun for 1 år ad gangen, og den for flerårig tegning ydede præmierabat 
bortfalder.  
 
10.5. Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet ud over 
udløbsdagen. 
 

11. Ændring af præmien eller betingelserne 
11.1. Såfremt forsikringen er afsluttet for en flerårig forsikringsperiode, gælder følgende:  
 
11.2. Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, sker 
tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring fra førstkommende forfaldsdato.  
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11.3. Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal 
forsikringstageren give selskabet underretning herom inden 14 dage efter, at der fra selskabet er modtaget underretning om 
ændring, hvorefter forsikringen ophører pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen. 
 

12. Anmeldelsespligt 
12.1. Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet:  
 
12.1.1. Når de forsikrede anlæg flyttes til andet sted end det i policen angivne.  
 
12.1.2. Når der med forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at risikoen derved forøges.  
 
12.1.3. Når der på samme genstande tegnes forsikring andetsteds.  
 
12.1.4. Når de forsikrede anlæg skifter ejer.  
 
12.2. Hvorefter selskabet træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser, forsikringen kan forsættes. 
 

13. Voldgift 
13.1. Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skadens størrelse fastsat af upartiske 
vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, 
som indenfor uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse.  
 
13.2. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges han af præsidenten for Sø- og Handelsretten.  
 
13.3. Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften. 
 

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

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

16. Forældelse 
16.1. Såfremt forsikringstageren ikke inden 6 måneder efter, at selskabet har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for 
vedkommende domstol, mister forsikringstageren sin eventuelle ret til erstatning 
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