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Erhvervsglasforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: LB Forsikring A/S FT-nr.:  53040         
Produkt: Glasforsikring

Hvad dækker den?

4 Forsikringen dækker på den adresse, 
der står på policen. Vi erstatter op til 
genanskaffelsesprisen på tilsvarende ting. 

Nedenfor kan du se, hvad forsikringen kan 
dække:

STANDARDDÆKNING:

4 Glasforsikringen: forsikringen dækker brud 
på forsikrede ruder og på glas, der er en del af 
bygningen.

TILVALGSDÆKNING:

• Sanitetsforsikring: forsikringen dækker
brud på håndvaske og toiletkummer på 
forsikringsstedet.

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen dækker kun det, der står på 
policen eller i vilkårene, det betyder fx:

8 Glas: forsikringen dækker ikke andre skader 
end brud, fx punkteringer eller utætheder.

8 Glas: forsikringen dækker ikke spejle, og andet 
glas, der ikke er en del af bygningen.

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

Forsikringen dækker ikke skader, der er 
undtaget på policen eller i vilkårene, det gælder fx:

 ! Forsikringen dækker ikke skader på ruder og
glas i butikslokaler, medmindre det er aftalt.

 ! Forsikringen dækker ikke ridser, afskalninger
mv., der ikke gør det forsikrede uanvendeligt.

 ! Glasforsikringen: forsikringen dækker ikke
skader sket i forbindelse reparation eller 
ombygning af bygningen.

 ! Glasforsikringen: forsikringen dækker ikke
skader, der er sket i forbindelse med arbejde 
med glasset.

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores erhvervsglasforsikring. Du kan se mere om forsikringen og os på lb.dk, bauta.dk, runa.dk 
eller lbforsikring-pfa.dk. Vælger du at købe en forsikring, får du vilkår og en police, der tilsammen er aftalen mellem dig og LB Forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Mulighed for dækning af ruder og glas i lejede lokaler. Sanitetsforsikring kan tilkøbes.

Gælder fra 1. januar 2021

Hvor er jeg dækket?

4 Forsikringen dækker på forsikringsstedet i Danmark.
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Hvilke forpligtelser har jeg?

 · Du skal give os de korrekte oplysninger, når du køber forsikringen.
 · Du skal betale til tiden.
 · Du skal straks anmelde skader til os.

 
Du skal herudover bl.a. give besked:
 · Hvis der sker ændringer i det areal, virksomheden råder over .
 · Hvis der sker ændringer af virksomhedens forretningsområder.
 · Hvis der monteres metalpyntelister, alarmstrimler eller påklistres dekoration på glasset.
 · Hvis glasset farvelægges.
 · Hvis der bores hul i glasset.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at du har modtaget den første opkræv-
ning. Vi opkræver betaling helårligt. Du kan mod tillæg vælge at betale halvårligt eller månedligt. Du kan vælge 
mellem at betale via Betalingsservice, som koster 6 kr. pr. gang eller indbetalingskort, som koster 30 kr. pr. gang. 
Vælger du at betale månedligt, er det et krav, at du betaler via Betalingsservice. 

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen dækker fra den aftalte dato. Herefter løber den et år ad gangen, indtil den bliver opsagt. Vi kan opsige 
eller ændre forsikringen med 30 dages varsel til den årlige fornyelse eller med 14 dages varsel efter en skade. 
Forsikringen stopper ved ejerskifte af de forsikrede lokaler.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af et forsikringsår. Har du haft en skade, har du også 
ret til at opsige forsikringen straks i indtil 14 dage efter, at vi har udbetalt erstatning eller afvist skaden.




