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Udstillingsforsikring

1. Hvad dækkes

1.1 Forsikringen dækker direkte skade på eller tab af 
de forsikrede ting opstået ved beskadigelse, ødelæg-
gelse eller indbrudstyveri under udstillinger. 

1.1.1 Indbrudstyveri foreligger når tyven:

•  Ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, lem, port 
eller lign.) har skaffet sig adgang til bygning

•  Er kommet ind gennem åbninger, der ikke er 
beregnet til indgang f.eks skorstene, skakter og 
ventilationskanaler. Vinduer og lemme anses ikke 
som en åbning i den forbindelse

•  Stjæler genstande gennem åbninger, som umid-
delbart forinden er frembragt, f.eks ved at knuse 
vinduesruder

1.2  Forsikringen dækker også under transport til  
og fra udstillingssteder, samt ved på- og aflastning fra 
bilen og hen til bygningen. 

1.3 Forsikringen dækker endvidere simpel tyveri sket 
under udstillinger, dog kun så længe der er opsyn med 
de sikrede genstande.

2. Hvad dækkes ikke

2.1 Bortkomst, som først konstateres ved status efter 
udstillingers slutning.

2.2 Slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedlige- 
holdelse.

2.3  Mekaniske eller elektriske forstyrrelser,

2.4  Vejrligsskader, når det sikrede befinder sig uden-
dørs.

2.5   Brud på glas, porcelæn, keramik og lignende, 
medmindre skaden er sket i forbindelse med brand  
eller indbrudstyveri.

2.6 Driftstab eller anden indirekte følge af en skade.

2.7 Simpelt tyveri, når der ikke føres opsyn med de 
sikrede genstande.

3. Udstillingsforsikringen omfatter 
ikke

3.1  Guld, sølv og andre ædelmetaller, diamanter, 
ædelstene, ægte perler og/eller smykker og lignende, 
hvori disse materialer indgår.

3.2  Lomme- og armbåndsure med en stykværdi på 
over 2.000 kr.

3.3  Tobaksvarer, designmøbler, spiritus, parfurmeri- 
varer, IT-udstyr, mobiltelefoner, tablets, Cd’er, DVD’er 
og elektroniske spil, foto- og filmudstyr, frimærker, 
mønter og sedler.

3.4  Malerier og antikviteter med en vurderet stykværdi 
på over 3.000 kr.

4. Hvor dækker forsikringen

4.1  Forsikringen dækker i Europa.

5. Forsikringssum og selvrisiko

5.1  Forsikringssummen fremgår af policen.

5.2  Ved enhver skade omfattet af forsikringen gælder 
der en selvrisiko. Beløbet fremgår af policen.

6. Erstatningsopgørelse

Erstatningen bliver opgjort i henhold til reglerne i punkt 
14 Løsøreforsikring.

Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i 
nærværende vilkår. I det følgende er Købstædernes Forsikring benævnt som ”forsikringsselskabet”.


