Blue Box Containerog depotrumsforsikring
Forsikringsvilkår Blue Box-01
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Container- og depotrumsforsikring
Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv,
medmindre de er fraveget i nærværende vilkår.

1. Hvilke genstande er omfattet

4. Hvad dækkes ikke

1.1 Forsikringen omfatter privat indbo og erhvervsløsøre beroende i container/depotrum og tilhørende
lejere af container eller depotrum.

4.1 Indbrudstyveri når der ikke er tegn på voldeligt
opbrud af containeren/depotrummet.
4.1.1 Indbrudstyveri og hærværk der ikke er anmeldt
til politiet.

1.2 De forsikrede genstande er ikke dækket under
transport.

4.2 Skade som følge af oversvømmelse fra hav,
sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller
kloakvand.

2. Hvilke genstande er ikke omfattet

4.3 Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind
gennem utætheder – revner, sprækker, åbninger og
lignende.

2.1 Forsikringen omfatter ikke følgende genstande:
2.1.1 Bærbare PC´er, tablets og mobiltelefoner
2.1.2 Smykker og ure

4.4 Skade, som følge af vindpåvirkning ved
vindstyrker på under 8 (17,2 meter pr. sekund).

2.1.3 Tobak, vin og spiritus

4.5 Skade af kosmetisk art

2.1.4 Genstande med en nyværdi på over 20.000 kr.
inkl. moms

4.6 Skader opstået i forbindelse med på- og
aflæsning af de forsikrede genstande samt under
omrokering af disse.

3. Hvad dækkes

5. Forsikringssum og selvrisiko

3.1 Forsikringen dækker direkte skade på omfattede
genstande beroende i den lejede container eller depotrum, som følge af:

5.1 Forsikringssum og selvrisiko fremgår af den lejekontrakt som er indgået med Blue Box.

3.1.1 Brand (ildsvåde)

6. Hvor dækker forsikringen

3.1.2 Indbrudstyveri

6.1 Forsikringen dækker overalt i Danmark.

3.1.3 Hærværk på de forsikrede genstande i forbindelse med indbrudstyveri
3.1.4 Anden skade
3.1.4.1 Anden skade er fysisk skade, der pludselig og
udefra påføres det forsikrede
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7. Sikringskrav

8.1.3 Totalskade
Hvis ting er beskadiget så meget, at reparation efter
Købstædernes Forsikrings skøn ikke kan betale sig erstattes skaden ved at betale for eller levere tilsvarende ting – nye som brugte.

7.1 Containere og depotrum beroende hos Blue Box
skal være sikret med en F&P godkendt låseenhed.
Containere beroende hos kunder skal aflåses på en af
følgende måder:

Ønsker den sikrede ikke at få ting genleveret, afsluttes skadesagen med en kontant udbetaling. I så fald er
Købstædernes Forsikring ikke forpligtet til at udbetale
et større beløb, end tilsvarende ting kunne være indkøbt for hos den eller de leverandør(er), Købstædernes Forsikring har anvist.

-	Med særlig containerlås fra firmaet Servial,
model CC Fixlock.
- 	Med containerbom godkendt efter SSF 1051 i
klasse 2. Bommen skal aflåses med en F&P
godkendt bolthængelås, der er sikret med
overfald imod overklipning.
Med indvendig låsebom fra firmaet BIREPO.

Opgøres skaden som totalskade, overgår ejendomsretten af det beskadiget/stjålet til Købstædernes
Forsikring.

7.2 Alle døråbninger i containeren skal forsynes med
den krævede låseenhed. Det er en betingelse for
dækning, at der i containeren ikke er vinduer, døre
eller åbninger i grænsefladen større end 10 x 10 cm.
Det er forsikringstagerens (lejerens) forpligtigelse at
sørge for, at containeren er aflåst efter denne sikkerhedsforskrift.
Hvis kravet om aflåsning ikke er opfyldt, bortfalder
erstatningen i tilfælde af skade.

8.1.4 Nyværdi
Der betales nyværdierstatning for ting, der er købt
som nye inden for de sidste 2 år før skaden, svarende
til hvad nye identiske eller nærmest identiske ting
koster på skadedagen. Kan identiske ting ikke skaffes,
kan Købstædernes Forsikring erstatte med et kontant
beløb, der svarer til prisen på skadedagen for nærmest identiske ting i samme stand som det beskadigede eller stjålne.
8.1.5 Dagsværdi
For ting, der er mere end 2 år gamle på skadedagen,
kan Købstædernes Forsikring foretage et rimeligt
fradrag i nyprisen som følge af værdiforringelse. I
denne situation tages der ikke hensyn til genstandens
nytteværdi.

8. Skadeopgørelse og erstatningsregler
8.1. Erstatningsregler på privat indbo
Udgangspunktet er, at den sikrede (lejeren af containeren/depotrummet) så vidt muligt skal stilles i
samme økonomiske situation med hensyn til det
skaderamte som umiddelbart før skaden.

8.1.6 Afskrivningstabeller
For de følgende ting gælder der særlige aldersbetingede afskrivningsregler.

Er beskadigede ting unikke eller specialfremstillede,
har Købstædernes Forsikring ikke pligt til at yde større
erstatning end, hvad nærmest identiske ting koster.
Købstædernes Forsikring kan vælge at erstatte tabet
efter én af følgende regler:

Vi udregner et fradrag i nyværdierstatningen efter tabellerne. Fradragets størrelse afhænger af, hvor gammelt det beskadigede er på tidspunktet for skaden, og
vi beregner fradraget af den samlede skadeudgift.
Ved reparation betaler vi fuldt ud, dog højst den
nævnte procent af det beskadigedes nyværdi.

8.1.1 Reparation
Købstædernes Forsikring betaler for en reparation,
der sætter det beskadigede i væsentlig samme stand
som før skaden.

Hårde hvidevarer, glaskeramiske kogeplader, ovnglas,
el-drevne motorer og el-radiatorer.

8.1.2 Værdiforringelse
I stedet for reparation eller i forbindelse med reparation kan Købstædernes Forsikring godtgøre en eventuel værdiforringelse.

Alder/år
0-5
5 - 10
10 - 15
15+

Erstatningsprocent
100
70
47
20
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Cykler og løse cykeldele

Elektroniske apparater m.v.
Elektroniske apparater med tilbehør der anvendes til
billede, lyd, foto og kopiering.
Elektrisk hobbyværktøj, elektriske musikinstrumenter
samt andre almindelige elektriske apparater til brug i
hjemmet.
Alder/år
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8+

Erstatningsprocent
100
85
75
65
50
40
30
20

Særlige elektroniske apparater
Private spillekonsoller, navigations-, satellit- og
kommunikationsudstyr samt tilbehør til disse ting.
Alder/år
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5+

Erstatningsprocent
100
90
70
50
30
10

Erstatningsprocent
100
81
73
66
59
53
48
43
39

10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 +

35
31
28
25
22
19
16
13
10

8.2 Skadeopgørelse og erstatningsregler på erhverv
Købstædernes Forsikring har ret til at lade skaderamte ting sætte i samme stand som før skaden eller
levere tilsvarende ting. Kan tilsvarende ting – nye
eller brugte – fremskaffes, sker det til de priser,
Købstædernes Forsikring kan opnå. Måtte der være
forhold som gør, at sikrede (lejeren af containeren/
depotrummet) ikke ønsker genlevering eller reparation,
kan Købstædernes Forsikring fratrække eventuelle
rabatter – ved nyindkøb eller ved reparation – i erstatningsbeløbet. Det forudsætter dog, at Købstædernes
Forsikring kan bevise, at det var muligt at opnå den
pågældende rabat.

Almindelige gulvtæpper
Gælder ikke ægte orientalske tæpper.
Alder/år
0-5
5-8
8 - 10
10 +

Alder/år
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9 - 10

Erstatningsprocent
100
60
40
20

Sikredes egne muligheder for at opnå rabat hos leverandører og/eller reparatører skal i tilfælde af skade
komme Købstædernes Forsikring til gode. Såfremt
reservedele ikke kan fremskaffes eller kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes
erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have
kostet at udbedre skaden.
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8.2.6 Elektronisk udstyr
Ved skade på det nævnte udstyr erstattes med følgende procenter af nyværdien på skadetidspunktet
for identisk eller nærmest identisk udstyr.

8.2.1 Inventar, maskiner og andet driftsudstyr
Erstatningen opgøres som forskellen mellem de skaderamte tings nyværdi og deres værdi efter skaden.
Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden uden fradrag for alder og brug, men
med rimelige fradrag for værdiforringelse, hvis nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder måtte
foreligge.

Alder/år
0-4
4-6
6-8
7-8
8+

I erstatningsfastsættelsen tager Købstædernes
Forsikring hensyn til eventuelle prisstigninger, der
måtte ske i reparationspriser og genanskaffelsespriser
inden for normal reparations- eller leveringsperiode.
Skadede ting skal repareres, eller indkøb af identiske
ting, som de nu skaderamte, skal finde sted senest 1 år
efter skadebegivenheden. I modsat fald erstattes med
dagsværdi.

Erstatningsprocent
100
60
30
30
20

Afskrivningen/reduktionen af erstatningsbeløbet
foretages også, hvis reparation er mulig. Hvis afskrivningsbeløbet er større end selvrisikobeløbet, gøres
selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningsbeløbet mindre end selvrisikobeløbet gøres afskrivningen
ikke gældende.

Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales først,
når de beskadigede ting er istandsat eller genanskaffet, eller Købstædernes Forsikring skønner, at istandsættelse eller genanskaffelse er sikret på betryggende
vis. Forsikringstageren kan anmode om at få udbetalt
dagsværdierstatning før end den endelige skadeopgørelse kan udarbejdes.

8.2.7 Cykler
Cykler erstattes med følgende procent af nyprisen for
en identisk eller nærmest identisk ny cykel.
Reparationsudgifter erstattes fuldt ud inden for det
afskrevne maksimale erstatningsbeløb.
Hvis en afskrivning er større end selvrisikobeløbet,
gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningen mindre end selvrisikobeløbet, gøres afskrivningen
ikke gældende.

8.2.2 Færdigvarer af egen fremstilling
Ting, som sikrede selv har fremstillet med henblik på
salg, erstattes på grundlag af den pris, som ved salg
på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for regelmæssige
salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling.

Alder/år
0-2
2-6
6 - 12
12 +

8.2.3 Varer under fremstilling
Ting, som sikrede selv har under fremstilling med
henblik på salg senere, erstattes på grundlag af materialeværdi og produktionsomkostninger. Hertil lægges en forholdsmæssig andel, dels af virksomhedens
generalomkostninger, dels avancen ved færdigvarens
salg til en pris, der på almindelige handelsvilkår kunne
opnås umiddelbart før skaden med fradrag som anført
under punktet "Færdigvarer af egen fremstilling".

Erstatningsprocent
100
50
30
10

8.2.8 Andre ting og dagsværdi
Andre ting erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden med rimelige fradrag
for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi).

8.2.4 Råvarer
Råvarer, det vil sige endnu ikke bearbejdede eller behandlede varer, erstattes med genanskaffelsesprisen.
8.2.5 Varer i detailhandel
Ting (færdigvarer) i detailhandel som udbydes til salg
erstattes med indkøbsprisen.
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