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18. august 2020

T'ak fsn valget af Sønderjysk Forsikring

Vi har hermed fornøjetsen at fremsende poticeoversigt/ -specifikation.

Vi håber, at indhotdet svarer tit dine forventninger og beder dig kontrottere dette.

Du betjenes af: Sønderjysk Forsikring G/S

Selskabets vitkår og forsikringsbetingetser er gætdende og den/de anførte præmie(r) er ved hetårtig
betating.

Forsi kri ngsbetin gelserne fi ndes på hj emmesiden www. soenderjysk. d k.

Eventuette rabatter viI være fratrukket og vil fremgå af jeres potice.

Skutte der være spørgsmå[ til oversigten etler poticen er du naturligvis vetkommen til at kontakte os.

Med ventig hilsen

Sønderjysk Forsikring Gi S
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Marianne Hvid
Bestyrelsesformand

Frank Abel
Adm. direktør
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o3 Erhvervsforsikrfng
§ Kundenummer 6061521

Policenummer 912836

Virksomhedstype Museum Sikringsniveau Niveau 10

Varegruppe Sær[. løsøre Momsregistreret Nej
Forsikringssted Snerlevej 16,

Havnbjerg, 6430
Nordborg

g Daekminsson'lfans - valet forsikrlmqssum setvrisiko
t Brand

R Gtas og kumme
Ml: lyverl

; VandskadeI Kætderdækning på gutv

; Hærværk

kr. 1.350.000 kr. 5.000
kr. 71.400 lngen selvrisiko
kr. 1.350.000 kr. 5.000
kr. 1.350.000 kr. 5.000
kr. 222.000 kr. 5.000
kr. 1.350.000 kr. 5.000

Fors{kringen daekker ikke
Gtas & Kumme Ny Erhverv
Køteskader
Dybfrostskader
Kortstutning
Rede penge i atm. gemme
Rede penge i boks
Kætderdækning
Driftstab
Driftstab pos. ll
Overattdækning - brand
Overattdækning indbrud
Tyveri fra arbejdsptads
Tyv. fra aftås. køretøj
Tyveri fra skurv./cont.
Otiedækning
Kartoteksdækning
Mode[[er & tegninger
Att Risks
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GLAS OG KUMMEDÆKNING:

Gtasforsikring:

1. Hvitke genstande dækkes:

1.1. Forsikringen dækker brud på udvendige vinduesruder, herunder termoruder og forsatsruder,

E fættesruder, dørruder, ruder i faste skabe og ski[[erum - af gtas elter erstatningsmateriater herfor

E - samt indmurede spejte.

o§ 1.1.1. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endetigt anbragt på deres btivende
ptads som bygningsbestanddete.

1.2. Forsikringen omfatter kun ruder af ktart, plant vinduesgtas etter erstatningsmateriater herfor
i den på forsikringsstedet hidtit benyttede kvatitet, medmindre andet fremgår af policen.

2. Hvitke skader erstattes:

2.1. Brud på de forsikrede genstande.
o'

,x

: 3. Hvitke skader erstattes ikke:
N
m

= 3.1. Merværdi hidrørende fra dekoration, bogstaver mv. etter fra bearbejdning, sandbtæsning,

§ ætsning, sammentimning, polering, facettering, kantpolering, boring af hulter o.a., samt

fr indfattede ruder med kunstnerisk udførte motiver.

3.2. Ridser i gtasset, afspringning af sptinter og ftiser, punktering af etter utætheder af
termoruder.

3.3. Beskadigetser af kosmetisk art samt farveforskette mettem erstattede genstande og de

resterende.

3.4. Skade som er dækket under bygningsbrandforsikringen.

3.5. Skade som sker i forbindetse med reparation etler ombygning af forsikringsstedet.

4. Skadeopgøretse:

4.1. Atte skader erstattes in natura.

4.2. Kan genstande magen tit de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning
svarende tit den udgift se[skabet vitte have haft, hvis genstande magen tit de skaderamte havde

været i handelen.

Kummeforsikring:

1. Hvitke genstande dækkes:

1.1. WC-kummer, cisterner, bidets, håndvaske og badekar.

1.1.1. Dog dækkes haner, btandingsbatterier, WC-sæder, WC-tåg, rørinstattationer og mekanisk
udstyr af enhver art ikke.
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1.2. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endetigt anbragt på deres blivende
ptads som bygningsbestanddete.

2. Hvitke skader erstattes:

2.1. Brud på de forsikrede genstande.

3. Hvitke skader erstattes ikke:

3.1. Ridser og revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af sptinter og ftiser, samt

enhver form for beskadigetse af ematje'

3.2. Øvrige beskadigetser af kosmetisk art samt farveforskelte mellem erstattede genstande og de

resterende, uanset hethedsindtryk.

3.3. Skade som føtge af frostsprængning i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre

skaden skytdes titfætdigt svigtende varmeforsyning.

3.4. Skade som sker i forbindetse med reparation etler ombygning af forsikringsstedet.

4. Skadeopgøretse:

4.2. Atte skader erstattes in natura.

4.2. Kan genstande magen tit de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning
svarendelit den udgift setskabet vil,te have haft, hvis genstande magen tit de skaderamte havde

været i handelen.

VARER DIREKTE PÅ KÆLDERGULV

Forsikringen er udvidet tit at omfatte skade på varer beroende direkte på kætdergulv med indtil
kr.222O0O

HÆRVÆRKSDÆKNING
Løsøreforsikringen er udvidet tit at dække hærværk på løsøre beroende i bygning. Ved hærværk
forstås forsættig og ondsindet beskadigetse af det forsikrede løsøre. Det er en betingetse, at der
er syntig tegn på hærværk, samt at det beskadigede er ti[ stede i mere elter mindre beskadiget

form. Forsikringen dækker subsidiært i forhotd til anden tegnet forsikring, og det er en

betingelse, at der er foretaget potitianmetdetse. Den samlede erstatning er begrænset tiI kr.

1 350000 pr. skadesbegivenhed.

SI KRI NGSN IVEAU /VAREG RUPPE

Beskrivelse af tyverisikringsniveau og vardgruppeskema findes på Sønderjysk Forsikring's
hjem meside (www. soenderjysk. dk), u nder Forsi kri ngsbeti ngelser - Erhverv.

Forsikringen er tegnet med 15% rabat for 5 årig tegning ( E ) med udtøbsdato den 31 .12.2A23
Opsigetse inden for aftateperioden kan kun finde sted i forbindetse med præmieforhøjelser
udover den normate indeksregulering elter ved skader, hvor poticen af begge parter kan bringes
tiI ophør.

Generelle oplysninger om policen
Gytdig fraltit
Hovedforfald
Betalingstermin
Hetårtig nettopræmie
Skadesforsi kri ngsafgift
Tota[ præmie
Forsi kri ngsbeti ngetser

24. juni 2020 - 31. december 2020
01. januar
Årtig betating
kr. 7.051
kr. 78
kr. 7.129
Se vores hjemmeside www.soenderjysk.dk
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Øvrige forhotd

FORSIKRINGSSTEDER:

Nygade 14, 6300 Gr'åsten
Thomas Jensens Plads 3, 6310 Broager
Gertachsgade 2, 6400 Sønderborg
Bakkensbro 6, Utlerup, 6400 Sønderborg
Åsytvej 1, 6400 Sønderborg
Sommervej 17, Guderup, 6430 Nordborg
Møttegade 60, Hotm, M30 Nordborg
Løjtertoft 32, 6430 Nordborg
Færgevej 70, Hardeshøj, 6430 Nordborg
Skoleveænget 12, Stevning, 6430 Nordborg
Stotsattd 10, 6440 Augustenborg
Nørre Landevej 59, Kegnæs,647A Sydats

Vestervej 47, HøruP,6470 SYdats

Lysabildgade 2, Lysabild, 647A Sydats
Ertebjergvej 2, Over Tandstet, 6470 §ydats
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Sønderborg Kommunes Lokathistori
Gunnar DahI
Snerlevej 16
Havnbjerg
6430 Nordborg

18. august 2020

Tak for valget af Sønderjysk Fonsikring

p Vi har hermed fornøjetsen at fremsende poticeoversigt/-specifikation.

o; Vi håber, at indhotdet svarer til dine forventninger og beder dig kontrottere dette.
R

: Du betjenes af: Sønderjysk Forsikring G/S

: Selskabets vitkår og forsikringsbetingetser er gætdende og den/de anførte præmie(r) er ved hetårtig

E betaling.

Forsi kri ngsbetin getserne fi ndes på hj emmesiden www. soenderjysk. d k.

Eventuette rabatter viI være fratrukket og vit fremgå af jeres potice.

Skutte der være spørgsmå|, til oversigten e[[er poticen er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Med ventig hitsen

Sønderjysk Forsikring G/S

\å.ffi,d M
Marianne Hvid Frank Abel
Bestyrelsesformand Adm. direktør
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EDB-forsikring
Kundenummer
Policenummer
Maskintype

6061 521
912848

PC-netværk Fabrikat / model »fr

Dækninqsomfanq - vatqt forsikrinqssum selvrisiko

EDB att risk

Forsikringen dækker ikke
Meromkostning
Databærer
Ekstraudgifter

Øvrige forhold

Forsikringen dækker ikke skade etter tab, som direkte e[[er indirekte, hett etter delvis skytdes :

datoforekomsters påvirkning af funktioner i antæg, systemer elter kombinationer heraf.. . .

Denne undtagelse omfatter alLe datoforekomster, uanset om der er tate om datoer i forbindelse
med årtusindskiftet etter et hvitket som helst andet tidspunkt.
Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivetse, der baserer sig på et kalendersystem, når

tidsangivelsen fungerer som optysning, kode, signal etter på en hvilken som hetst anden måde'i et
antægl system etter en kombination heraf.
Ved intæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand etter gruppe af
genstande, uanset om de har karakter af fast ejendom etter [øsøre, herunder - men ikke
begrænset tit - edbhardware, -software etler integr:eret etektronik (herunder mikroprocessorer og

chips).
Ved system forstås enhver information, instruktion el.[er samting heraf og ethvert medium for
informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir etl,er i form af stråter, bølger,
fysiske påvirkninger, kemiske processer elter andet af materiel etter immateriel karakter.
TYDELI GGøRELSE AF DÆKN I NGS FORHOLDENE UNDER FQRSI KRI NG EN.

Denne aftate dækker ikke skade på data etter software, herunder enhver skadetig ændring af
data, software etler computerprogrammer som føtge af stetning, forvanskning etter forvrængning
af den oprindelige struktur inktusive, men ikke begrænset tiI computervirus og hackeraktivitet.
Endvidere dækker denne aftate ikke:
1. Skade på data e[[er software, herunder enhver skadetig ændring af data, software elter
computerprogrammer som føtge af sletning, forvanskning etler forvrængning af den oprindetige
stru ktu r og de raf føtge nde d riftsforstyrrelse.
Dog dækkås skade på data og software, såfremt skaden er umiddetbar fø[ge af en under policen

dækni ngsberettiget skade.
2. Skadår som føLge af begrænsninger i funktion, titgængetighed, brugsmutighed etter titgang tit
data software etter computerprogrammer og deraf føtgende driftsforstyrrelser.

Forsikringen er tegnet med 15% rabat for 5 årig tegning ( E ) med udtøbsdato den 31 .12.2023
Opsigetse inden for aftateperioden kan kun finde sted i forbindelse med præmieforhøjetser
udover den normale indeksregutering etter ved skader, hvor poticen af begge parter kan bringes
tiI ophør.

kr. 400.000 kr.1.500
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Maskintype

Dækninesomfang - valgt

Bærbar PC Fabrikat / model xlx

forsikringssum :etvrisiko
EDB att risk

Forsikringen dækker ikke
Meromkostning
Databærer
Ekstraudgifter

Øvrige forhold

Forsikringen dækker ikke skade e[[er tab, som direkte elter indirekte, hett etter detvis skytdes

datoforekomsters påvirkning af funktioner i an[æg, systemer e[[er kombinationer heraf.
Denne undtagetse omfatter a[te datoforekomster, uanset om der er tate om datoer i forbindetse
med årtusindskiftet etter et hvitket som hetst andet tidspunkt.
Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivetse, der baserer sig på et kalendersystem, når

tidsangivetsen fungerer som oplysning, kode, signal etter på en hvitken som hetst anden måde i et
antæg, system eller en kombination heraf.
Ved antæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand etter gruppe af
genstande, uanset om de har karakter af fast ejendom etler [øsøre, herunder - men ikke
begrænset tit - edbhardware, -software etler integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og

chips).
Ved system forstås enhver information, instruktion-elter samting heraf og ethvert medium for
informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir elter i form af strå[er, bøtger,
fysiske påvirkninger, kemiske processer etter andet af materie[ e[[er immateriel karakter.
TYDELIGGøRELSE AF DÆKNINGSFORHOLDENE UNDER FORSIKRINGEN.

Denne aftal,e dækker ikke skade på data e[[er software, herunder enhver skadetig ændring af
data, software elter computerprogrammer som føtge af sletning, forvanskning etter, forvrængning
af den oprindetige struktur inklusive, men ikke begrænset tiI computervirus og hackeraktivitet.
Endvidere dækker denne aftate ikke:
1. Skade på data e[[er software, herunder enhver skadetig ændring af data, software etter
computerprogrammer som føtge af stetning, forvanskning elter forvrængning af den oprindetige
struktur og deraf følgende driftsforstyrrelse.
Dog dækkås skade på data og software, såfremt skaden er umiddetbar følge af en under policen

dækni ngsberettiget skade.
2. Skadår som føtge af begrænsninger i funktion, titgængetighed, brugsmutighed etter titgang tit
data software etler computerprogrammer og deraf løtgende driftsforstyrre[ser.

EDB-forsikringen dækker bærbar PC inct. printer med indtil den i poticen anførte forsikringssum.
Uanset forsikiingsbetingelsernes punkt 11 .11 dækker forsikringen overalt i Danmark under brug,

transport og opbevaring, på samme betingelser som for EDB-forsikringen.

Forsikringen er tegnet med 15% rabat for 5 årig tegning ( E ) med udløbsdato den 31 .12.2023
Opsigetse inden for aftal,eperioden kan kun finde sted i forbindetse med præmieforhøjetser
udover den normale indeksregulering etter ved skader, hvor poticen af begge parter kan bringes
til ophør.

Genere[[e oplysninger om policen
Gytdig fraltit
Hovedforfatd
Betalingstermin
Hetårtig nettopræmie
Skadesforsi kri ngsafgift
Total præmie
Forsi kri ngsbetingelser

kr. 400.000

24. juni 202A - 31. december 2020
01. januar
Årtig betating
kr. 4.717
kr.52
kr.4.769
Se vores hjemmeside www.soenderjysk.dk

kr. 1.500
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Øvrige forhold

FORSIKRINGSSTEDER:

Nygade 14, 6300 Gråsten
Thomas Jensens Plads 3, 6310 Broager
Gertachsgade 2, 6400 Sønderborg
Bakkensbro 6, U[terup, 6400 §ønderborg
Asytvej 1, 6400 Sønderborg
SommerveJ 17, Guderup, 6430 Nordborg
Møttegade 60, Hotm, 6430 Nordborg
Løjtertoft 32, 6430 Nordborg
Færgevej 70, Hardeshøj, 6430 Nordborg
Skoteveænget 12, Stevning, 6430 Nordborg
Stotsattd 10, 6440 Augustenborg
Nørre Landevej 59, Kegnæs, 6470 Sydats
Vestervej 4?, Hørup,6470 Sydats
Lysabitdgade 2, Lysabild, 6470 Sydats
Ertebjergvej Z, Over Tandstet, 6470 Sydats
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