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3.2.2 Når karme/indfatning ændres fra træ til metal.
3.2.3 Når glasset helt eller delvist bliver belagt med mørk farve.

1.0 FORSIKRINGENS OMFANG
3.2.4 Når der anbringes ventilator i glasset.
1.1

1.2

Forsikringen dækker brud på det forsikrede glas, jf. policens
oversigt, efter at dette er indsat, indrammet eller på anden
måde anbragt i hel stand på dets blivende plads, og så længe
det forbliver der.
Omkostninger til dekoration, påmaling af bogstaver m.v. i
forbindelse med brudskader på det forsikrede glas er meddækket, såfremt det er anført i policen.

2.0 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE

3.2.5 Når der indsættes større eller dyrere ruder, f.eks. termoruder.
3.2.6 Når der foretages om- eller tilbygning.
3.2.7 Når forsikringsstedets anvendelse ændres, herunder at forsikringsstedet står ubenyttet eller ubeboet hen.

4.0 SKADETILFÆLDE
4.1

Indtruffen skade skal straks anmeldes til selskabet, der
derefter, under forudsætning af, at glassets indfatning er i
forsvarlig stand, erstatter udgiften til indsættelse af glas af
samme størrelse, beskaffenhed og kvalitet som det itubrudte,
så snart sådant kan skaffes til veje. Brudstykkerne er herefter
selskabets ejendom.

4.2

Skulle tilsvarende glas som det itubrudte ikke kunne fremskaffes, og skulle forsikringstageren ikke til fuld afgørelse
af skaden ønske indsætning af forhåndenværende glas, der
ikke er dyrere end det itubrudte, er selskabet dog berettiget
til at opfylde sin erstatningspligt med en kontant udbetaling,
der svarer til den senest oplyste dagspris på glasset, indbefattet omkostninger ved glassets isætning og med fradrag
af værdien af evt. brudstykker.

4.3

Forsikringstageren skal for egen regning fjerne alt, hvad der
måtte være i vejen for glassets indsætning. Etablering og
fjernelse af interimistisk dækning er selskabet uvedkommende. Ved indmurede ruder dækker forsikringen ikke
udgifterne til murerarbejde.

4.4

Findes der på forsikringsstedet flere stykker glas af samme
art og størrelse, og er alt sådant glas ikke forsikret, ydes der
i skadestilfælde forholdsmæssig erstatning, medmindre det
forsikrede glas er stadfæstet i policen.

4.5

Uden selskabets samtykke er forsikringstageren ikke berettiget til med bindende virkning for dette at træffe aftale om
skadens udbedring, idet selskabet forbeholder sig ret til at
besigtige skadestedet.

2.1	Skade som følge af krig, krigslignende begivenheder, terrorisme, oprør, borgerlige uroligheder, optøjer af større art,
jordskælv og andre naturforstyrrelser samt skade, der direkte
eller indirekte er en følge af udløsning af atomenergi eller
af stråling fra radioaktive stoffer.
2.2	Skade, der skyldes arbejde på og ved glasset, dets rammer,
indfatning eller murværket deromkring.
2.3

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

2.4

Skade som følge af ildebrand, lynnedslag, eksplosion, bygningens sammenstyrtning eller nedstyrtning af luftfartøj
eller dele heraf.

2.5

Skade alene på bogstaver eller anden dekoration.

2.6

Ridsning, afskalning eller anden kosmetisk beskadigelse,
som ikke er brud.

2.7

Utætte termoruder.

2.8

Farveforskelle mellem erstattet og resterende ruder.

2.9

Skade, forårsaget af opvarmning.

2.10

Skade forvoldt af sikrede med forsæt eller ved selvforskyldt
beruselse.

2.11

Bøjet, sandblæst, ætset eller andet glas med kostbar forarbejdning, medmindre det er anført i policen.

5.0 OPHÆVELSE
5.1

3.0 RISIKOFORANDRING
3.1

Selskabet og forsikringstageren er berettiget til, inden 14
dage efter udbetaling eller afvisning af anmeldt skade, med
14 dages varsel at ophæve forsikringen. Selskabet tilbagebetaler den resterende del af den forudbetalte præmie.

Enhver ændring af det forsikrede glas eller ændring af forsikringsstedet skal straks meddeles til selskabet, som derefter
tager stilling til, om forsikringen kan fortsætte og i så fald på
hvilke vilkår.

6.0 EJER OG LEJERSKIFTE

3.2

Risikoforandring kan f.eks. være:

6.1

3.2.1

Når faste ruder ændres til bevægelige.

Er forsikringen tegnet af ejeren af ejendommen, dækker
den i indtil 14 dage efter ejerskifte den nye ejer, såfremt
denne ikke er dækket af anden forsikring. Inden nævnte
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frist må aftale træffes med selskabet om forsikringens
fortsættelse.
6.2

Er forsikringen tegnet af en lejer, bortfalder den ved lejemålets ophør.

7.0 FORSIKRING ANDET STED
7.1

Er det i anden forsikringsaftale, som dækker samme risiko,
fastsat, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet i andet selskab, gælder samme
forbehold for denne forsikring.

8.0 BETALING AF PRÆMIEN
8.1

Betales første præmie ikke ved påkrav, ophører selskabets
ansvar. Det samme gælder, hvis en senere præmie ikke
betales senest 10 dage efter påkrav. Såfremt præmien ikke
betales som ovenfor anført, ydes ingen erstatning. Policens
dækning træder først i kraft igen, når præmien er tilgået
selskabet, og forsikringsaftalen i øvrigt ikke er bortfaldet.

8.2

Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse,
og ændres denne, skal selskabet straks underrettes.

8.3

Hvis en præmie ikke betales til tiden, og selskabet har måttet
sende påmindelse, er selskabet berettiget til ved sådanne
henvendelser at opkræve et ekspeditionsgebyr.

9.0 INDEKS
9.1

Præmien indeksreguleres med det af Danmarks Statistik
offentliggjorte byggeomkostningsindeks.

9.2

Den ændrede præmie betales første gang pr. policens
førstkommende forfaldsdato i det følgende kalenderår.

9.3

Ophører udgivelsen af det i pkt. 9.1 nævnte indeks, er
selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på
grundlag af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort
indeks vedrørende byggeomkostninger.

10.0 OPSIGELSE AF POLICEN
10.1

Forsikringen kan af forsikringstageren og selskabet opsiges
med 1 måneds skriftlig varsel til ophør ved en hovedforfaldsdato. Fremkommer der ingen opsigelse, løber forsikringen
videre for et år ad gangen med samme opsigelsesret.
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2830 Virum
CVR-NR.: 17 39 46 30

Tlf.: 45 87 13 66
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www.danskglasforsikring.dk

Dansk Glasforsikring A/S er et landsdækkende nicheselskab med speciale i forsikring
af glas og sanitet. Eftersom selskabet kun beskæftiger sig med forsikring af glas og
sanitet, har selskabets medarbejdere oparbejdet stor ekspertise indenfor disse specielle
forsikringsområder.

