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Teknisk Udstyrsforsikring Korttid 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 

 

Selskab:  
Forsikringsgiver for denne forsikring er Europæiske Rejseforsikring A/S  
(Europæiske ERV) 
CVR-nr. 62940514 
Tilsynsmyndighed er det danske Finanstilsyn. 

Produkt:  
Løsøreforsikring 
Betingelsesnummer 444 
Gyldig fra 1. april 2018 

 
Dette er en kortfattet oversigt over forsikringen. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan du finde på 
www.erv.dk. Efter forsikringen er oprettet, udgør forsikringsbetingelserne og policen tilsammen forsik-
ringsaftalen med Europæiske ERV. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Dette forsikringsprodukt er en løsøreforsikring, der dækker teknisk udstyr. Forsikringen kan tegnes af 
både privatpersoner og af virksomheder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad dækker den? 

Forsikringen dækker bl.a. mobiltelefoner, 
mp3/Ipod, pda, gps, kamera-, video-, 
IT-, lyd- og lysudstyr, musik- og målein-
strumenter, lægeligt udstyr, kørestole, 
sports- og jagtudstyr ved:  

 Indbrudstyveri. 
 Tyveri fra bil. 
 Tyveri, bortkomst, beskadigelse eller 

forveksling af genstande under for-
sikringstagers rejse med bus, tog  
eller fly. 

 Ran. 
 Røveri. 
 Brandskader. 
 Udstrømning af væsker. 
 Hærværk. 
 Anden beskadigelse. 
 Afsavn. 

  
 Hvad dækker den ikke? 

x Tab som er en direkte eller indirekte følge af 
krig eller krigslignende aktioner eller anden 
foranstaltning af offentlig myndighed. 

x Beskadigelse af sportsudstyr under  
udøvelse.  

x Tyveri af genstande der ikke er under effek-
tivt opsyn. 

x Tyveri af genstande anbragt på bilen, mobil-
home, campingvogn, trailer, telt, søfartøj, 
tag- og skibokse. 

x Tyveri fra øvelokale eller kælderrum hvor der 
ikke er et korrekt monteret gitter. 
 

   
  

 Er der nogen begrænsninger af  
dækningen? 

! Almindeligt indbo, proteser, høreapparater, 
transportmidler med motorkraft og søfartøjer 
kan ikke forsikres. Fastmonteret tilbehør, 
herunder musikanlæg ikke forsikres. 

! Genstande, der benyttes til udlejning, tarife-
res med dobbelt præmie. 

! Genstande, der skal gives som en gave, vi-
deresælges eller benyttes til udstilling kan 
ikke forsikres. 

! Der beregnes en selvrisiko på 10 % pr. ska-
detilfælde dog minimum DKK 500. 

! Forsikringssummerne for de enkelte gen-
stande i den indsendte specifikation danner 
grænsen for Europæiske ERV’s erstatnings-
pligt for alle de forsikringsbegivenheder, der 
er indtrådt i forsikringsperioden.  

! Udbetales der i løbet af forsikringsperioden 
hel eller delvis erstatning for en genstand, 
nedskrives forsikringssummen automatisk 
med et beløb svarende til det udbetalte be-
løb. 

http://www.erv.dk/
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 Hvor er jeg dækket?  

 Forsikringen er dækkende i hele verden inklusiv Danmark. 

   
 Hvilke forpligtelser har jeg?  

• Du skal indsende en begæring over, hvilket udstyr der skal forsikres, og hvornår forsikringen 
skal træde i kraft. 

• Det er en betingelse for Europæiske ERV’s erstatningspligt, at de forsikrede genstande be-
handles forsvarligt og opbevares betryggende, og at du eller bruger i øvrigt udviser påpasse-
lighed.  

• Du skal fremsende oplysninger og dokumentation, der er nødvendig for Europæiske ERV’s be-
handling af skaden.  

• Du skal selv ajourføre summerne for de enkelte genstande på policen.  
• Genstandene skal behandles forsvarligt, så de er tidssvarende, for at over- og underforsikring 

undgås. 

   
 

Hvornår og hvordan betaler jeg?  
Forsikringen skal betales, når den træder i kraft. Forsikringen kan betales med almindelige  
betalingskort, over betalingslink eller faktura. 

   
 

Hvornår går dækningen fra og til?  
Forsikringen er tegnet for den periode, der er anført på girokortet eller på begæringen, og som der 
er betalt præmie for. Forsikringen kan tegnes for en hel måned ad gangen i maksimalt op til 12 
måneder. 

   
 

Hvordan opsiger jeg aftalen?  

Efter den til enhver tid gældende lov om forsikringsaftaler har du en fortrydelsesret. Fortrydelses-
retten gælder i 14 dage fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne – 
dog tidligst fra det tidspunkt hvor du har modtaget underretningen om, at forsikringsaftalen er 
indgået. 

  
 

 
 
 
 
 


