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Teknisk Udstyrsforsikring  
Årsforsikring 
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:  
Teknisk Udstyrsforsikring Års-
forsikring 
Betingelsesnummer: 444 
Gyldig fra 1. april 2008 
 

 
Dette er en kortfattet oversigt over forsikringen. De fuldstændige forsikringsvilkår, både før og efter af-
talens indgåelse, findes på www.erv.dk. 
 
Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Det forsikringsprodukt, du har valgt, er en løsøreforsikring. Forsikringen kan tegnes for teknisk udstyr, 
herunder mobiltelefoner, mp3/Ipod, pda, gps, kamera-, video-, IT-, lyd- og lysudstyr, musik- og målein-
strumenter, lægeligt udstyr, kørestole, sports- og jagtudstyr.  Forsikringen kan tegnes af alle personer og 
alle virksomheder. En eventuel selvrisiko vil fremgå af din police. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad dækker den?  

 Indbrudstyveri. 

 Tyveri fra bil. 

 Tyveri, bortkomst, beskadigelse eller for-
veksling af genstande under forsikrings-
tagers rejse med bus, tog eller fly. 

 Andet tyveri, herunder ran og røveri. 

 Brandskader. 

 Udstrømning af væsker. 

 Hærværk. 

 Anden beskadigelse. 

 Afsavn. 

  
 Hvad dækker den ikke? 

 Tab, der indtræder som en direkte  
eller indirekte følge af krig, krigs- 
lignende aktioner, eller anden foran- 
staltning af offentlig myndighed. 

 Beskadigelse af sportsudstyr under  
udøvelse. 

 Tyveri af genstande der ikke er  
under effektivt opsyn. 

 Tyveri af genstande anbragt på  
bilen, mobilhome, campingvogn,  
trailer, telt, søfarttøj, tag- og  
skibokse. 

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

   
  

 Er der nogen begrænsninger af  
dækningen? 

! Almindeligt indbo proteser, høre- 
apparater, transportmidler med  
motorkraft og søfartøjer kan ikke  
forsikres. 

! Fastmonteret tilbehør, herunder  
musikanlæg, kan ikke forsikres. 

! Genstande, der benyttes til udlejning,  
tariferes med dobbelt præmie. 

! Genstande, der skal gives som en  
gave eller videresælges, kan ikke  
forsikres. 

! Genstande, der benyttes til udstilling 
i forretningslokaler og lignende, kan  
ikke forsikres. 

http://www.erv.dk/
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! Forsikringssummerne for de enkelte  
genstande i den indsendte specifikation 
danner grænsen for Europæiske  
ERV’s erstatningspligt for alle de  
forsikringsbegivenheder, der er  
indtrådt i forsikringsperioden. Ved  
totalskade, hvor forsikringstager  
køber ny genstand, skal denne for  
at kunne opnå dækning oplyse 
mærke/fabrikat, typenummer,  
art, serienummer, samt om der er  
tale om en ny eller brugt genstand. 

 
 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 dueller bruger i øvrigt udviser påpasselig-
hed.  

- Du skal fremsende oplysninger og dokumentation, der er nødvendig for Europæiske ERV’s  
behandling 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?  

Første præmie skal betales ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte  
forfaldsdage. 

   
 

Hvornår går dækningen fra og til?  

Forsikringen tegnes for etårige perioder og er fortløbende, indtil den skriftligt opsiges med mindst 
1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb af dig selv eller af Europæiske ERV. Forsikringspe-
rioden fremgår af den indsendte begæring eller af fakturaen. Forsikringen kan maksimalt tegnes 
for 12 måneder. 

   
 

Hvordan opsiger jeg aftalen?  

Forsikringen kan opsiges skriftligt af dig eller Europæiske ERV med mindst 30 dages varsel til ud-
løbet af forsikringsperioden. Herudover kan du i forsikringsperioden altid opsige forsikringen med 
30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned – dog har Europæiske ERV ret til at opkræve et 
gebyr i tilfælde af opsigelse i løbet af forsikringsperioden. Efter enhver anmeldt skade kan du eller 
Europæiske ERV opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelsen skal ske i perioden, fra ska-
dens anmeldelse og indtil 14 dage efter, Europæiske ERV’s betaling eller afvisning af skaden. 
Præmie tilbagebetales ikke, hvis du opsiger forsikringen i tilfælde af skade. 
 
Fortrydelsesret 

Efter den til enhver tid gældende lov om forsikringsaftaler har du fortrydelsesret. Fortrydelsesret-
ten er 14 dage fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne – dog tid-
ligst fra det tidspunkt hvor du har modtaget underretningen om, at forsikringsaftalen er indgået. 
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