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DRIVHUSFORSIKRING
1.0 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN?
1.1

Forsikringstageren, der har tegnet forsikringen, er dækket
som ejer eller bruger af drivhuset.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade som følge af
konventionel terror.
6.2	Skade sket i forbindelse med reparationsarbejde på drivhuset
eller fastmonteret udstyr.
6.3

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

2.0 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?

6.5

Ridser, afskalning eller anden kosmetisk skade, herunder
farveforskelle.

2.1	Forsikringen dækker drivhuset på det forsikringssted, som
er anført i policen.

6.6

Skade der ikke nedsætter drivhusets anvendelighed som
drivhus.

3.0 HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN?

6.7

Skade der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion.

6.7

Skade forvoldt af sikrede med forsæt eller ved selvforskyldt
beruselse.

6.8

Punkterede termoruder.

6.9

Stormskader de første 7 dage efter at forsikringen er tegnet.

3.1

Bygningskaskoforsikring.

3.2

Drivhus forsvarligt opført og fastgjort til sokkel. Det er en
forudsætning for dækning, at drivhuset er færdigopført, og
at opførelsen er sket i henhold til gældende monteringsvejledning for det pågældende drivhus.

3.3

Fastmonteret tilbehør til drivhuset, som er anskaffet sammen
med drivhuset, og som er anført i salgsnotaen.

7.0 SKADETILFÆLDE
4.0 HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN IKKE?
4.1

Materialer, der ikke er monteret og anbragt i hel stand på
dets blivende plads.

4.2

Tekniske installationer af enhver art, herunder el-, gas- og
vandinstallationer.

7.1

Enhver skade, hvor der rejses krav i henhold til denne forsikring, skal straks anmeldes til Dansk Glasforsikring. Skade
opstået ved tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet. Forsinkelse kan medføre, at Dansk Glasforsikrings
erstatningspligt nedsættes eller bortfalder.

7.2

Ved skade, skal forsikringstageren fotografere det beskadigede objekt således som forsikringstageren konstaterede
skaden på drivhuset og sende billeder heraf sammen med
skadeanmeldelsen. Dette kan ske via www.danskglasforsikring.dk

7.3

Udbedring af skade eller fjernelse af beskadigede ting må
ikke ske, uden at Dansk Glasforsikring har godkendt det.

5.0 HVILKE SKADER DÆKKER FORSIKRINGEN?
5.1

Forsikringen dækker skade på det forsikrede drivhus, der er
en følge af en pludselig og uforudset hændelse, herunder
snetryk. Endvidere dækkes skade som følge af tyveri og
hærværk forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af
personer uden lovlig adgang til forsikringsstedet.

8.0 HVORDAN ERSTATTES SKADEN?
6.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE?
6.1	
Krigs-, jordskælvs-, atom- og terrorskader
Forsikringen dækker ikke direkte eller indirekte skade,
herunder ansvar for skade, som følge af:
1.	Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.
2. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser.
3. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.
4.	Terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (såkaldt NBCR-terror), når
Terrorforsikringsrådet har truffet afgørelse om, at der
er indtrådt sådan en terrorhandling. Hvis Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, at der er indtrådt en
NBCR-terrorhandling, kan der ydes erstatning fra den
statslige erstatningsordning for NBCR-terrorskader på
brandforsikrede genstande, som er omfattet af loven.

8.1

Erstatningen udgør det beløb, det uden unødig forsinkelse
vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede med
samme byggemåde og på samme sted. Ændringer i mål og
udseende af et tilsvarende nyt drivhus kan ikke medføre en
højere erstatning end det ville have kostet at reparere eller
genopføre et drivhus med samme mål og udseende som
det beskadigede.

8.2

Ved erstatningsfastsættelse kan ikke benyttes priser for
dyrere materialer og genstande end i det beskadigede drivhus
og højest priser for standardmaterialer, der ikke er specialfremstillet, og byggematerialer, der er håndværksmæssigt
kendt og alment på skadetidspunktet.

8.3

Dansk Glasforsikring afgør reparationsmåden og afgør,
hvilke objekter der skal anvendes til reparation. Dansk GlasDRIVHUSFORSIKRING
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forsikring kan vælge at afgøre skaden ved udbetaling af en
kontanterstatning til fuld og endelig afgørelse.
8.4

Dansk Glasforsikring afgør, om skaden er så omfattende,
at resterne nedrives, og der udbetales erstatning for et nyt
tilsvarende drivhus.

13.3

14.0 INDEKSREGULERING
14.1

Præmien indeksreguleres med det af Danmarks Statistik
offentliggjorte byggeomkostningsindeks. Indeksreguleringen sker en gang om året med virkning fra forsikringens
hovedforfaldsdato.

14.2

Ophører udgivelsen af det i pkt. 14.1 nævnte indeks eller
ændres grundlaget for indekset, er Dansk Glasforsikring
berettiget til at benytte et lignende indeks fra Danmarks
Statistik.

9.0 SELVRISIKO
9.1

Der gælder en selvrisiko for enhver skade, der anmeldes.
Selvrisikoens størrelse fremgår af policen.

10.0 HVIS DER ER DOBBELTFORSIKRING
10.1

Er der forsikret mod samme skade i et andet forsikringsselskab, skal skaden også anmeldes til dette selskab. Har det
andet forsikringsselskab taget forbehold om, at dækningen
ophører eller indskrænkes ved dobbeltforsikring, gælder
samme forbehold denne forsikring. Erstatningen betales
da forholdsmæssigt af selskaberne.

Bliver det opkrævede beløb ikke betalt rettidigt, sender vi
en påmindelse om den manglende betaling. I påmindelsen
oplyser vi om konsekvenserne af fortsat manglende betaling.

15.0 KLAGEMULIGHED
15.1

Er man uenig i en afgørelse truffet af Dansk Glasforsikring, bør
man i første omgang rette henvendelse til den medarbejder,
der har truffet afgørelsen. Hvis man efter denne henvendelse
fortsat ikke er tilfreds, kan man klage til direktionen, der er
ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder.

11.0 FORSIKRINGENS LØBETID
11.1

Forsikringen gælder for en periode på 1 år og forlænges
løbende yderligere for et år ad gangen, hvis forsikringen
ikke er opsagt på tidspunktet for fornyelse.

15.2

Klage kan telefoneres til 45 87 13 66 eller sendes elektronisk
til dg@danskglasforsikring.dk, eller pr. almindeligt brev til
Dansk Glasforsikring A/S, Gammel Kaplevej 3, 2830 Virum.

11.2

Såvel forsikringstageren som Dansk Glasforsikring kan opsige forsikringen skriftligt med et varsel på mindst 1 måned
til ophør på forsikringens hovedforfaldsdag.

15.3

Giver henvendelsen til direktion fortsat ikke det ønskede
resultat, kan klage sendes til Ankenævnet for Forsikring,
Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V., Telefon
33 15 89 00 (hverdage mellem kl. 10.00 og 13.00).

11.3

Forsikringstageren kan også skriftligt opsige forsikringen
med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Det
koster et opsigelsesgebyr på 50 kr. (2014). Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, er gebyret dog på
250 kr. (2014). Beløbene indeksreguleres.

11.4

Præmie betalt for perioden, der ligger efter forsikringens
ophørsdato, tilbagebetales efter fradrag af opsigelsesgebyret.

Klageskema kan fås hos:
• Dansk Glasforsikring
• Ankenævnet for Forsikring (www.ankeforsikring.dk)
• Forsikringsoplysningen (telefon 33 43 55 00)

16.0 LOVGIVNING
16.1

12.0 OPSIGELSE VED SKADE
12.1

Forsikringstageren og Dansk Glasforsikring er berettiget til,
inden 14 dage efter udbetaling eller afvisning af en anmeldt
skade, med et varsel på 14 dage at opsige forsikringen.

12.2

Opsiges forsikringen ved skade, tilbagebetaler Dansk Glasforsikring den resterende del af den forudbetalte præmie.

17.0 VÆRNETING OG LOVVALG
17.1

13.0 BETALING AF FORSIKRINGEN
13.1

Præmien bliver opkrævet med angivelse af sidste rettidige
betalingsdag. Opkrævningen sendes til den adresse, vi har
fået oplyst, eller via Betalingsservice, hvis dette er aftalt.

13.2

Sammen med præmien opkræver vi nogle afgifter, som enten
er pålagt ved lov, og som vi opkræver for staten, eller som
opkræves som kompensation for udgifter til administration.

For forsikringen gælder, ud over de regler og bestemmelser,
der er anført i disse forsikringsbetingelser og i policen med
tilhørende policetillæg og klausuler, blandt andet også forsikringsaftaleloven, lov om finansiel virksomhed samt anden
lovgivning for området.

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk
ret og ved danske domstole, såfremt tvisten ikke afgøres
endeligt ved Ankenævnet for Forsikring.
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Dansk Glasforsikring
Gammel Kaplevej 3
2830 Virum
CVR-NR.: 17 39 46 30

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

Dansk Glasforsikring 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.

