El-skadedækning
Gælder kun hvis det fremgår af din police
1. Forsikringsbetingelser
For El-skadedækning gælder følgende betingelser samt
fællesbestemmelser for Handi Boforsikring.
2. Hvem er dækket?
Dækningen omfatter den samme persongruppe,
som er anført i Indbodækningen punkt 2.
3. Hvor dækkes genstandene?
De forsikrede genstande dækkes i Danmark.
4. Hvilke genstande er dækket?
Dækningen omfatter almindelige elektriske apparater
og særlige elektriske apparater, der lovligt kan
forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og om
tilhører sikrede eller som sikrede har
vedligeholdelsespligten for - for så vidt de er beregnet
til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede.
Dækningen er begrænset til max. 37.700 kr. genstand
(2021), dog maksimalt 113.000 kr. pr.
forsikringsbegivenhed (2021).
Til almindelige elektriske apparater henregnes:
- eldrevne køkkenmaskine (kaffemaskiner,
mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere,
kødhakkere m.v.)
- elartikler til personlig pleje (hår- og føntørrere,
barbermaskiner, tandbørster m.v.)
- elektrisk hobbyværktøj
- radioudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og
pladespillere, cd-afspillere, højttalere, forstærkere,
videokameraer samt tilbehør til de nævnte genstande)
- hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer,
kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner,
tørretumblere, elradiatorer og vandvarmere)
- andre almindelige elektriske apparater til brug i
hjemmet (elalarmer, støvsugere, strygejern,
strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner)
- elektriske musikinstrumenter, walkie-talkies og
radioamatørudstyr
- telefonsvarere og telefoner, dog ikke mobiltelefoner
med tilbehør.
Til særlige elektriske apparater henregnes:
- private computere med tilbehør, herunder monitor,
tastatur, modem, mus, computeren inkl.
standardprogrammel, printer, joystick, tapestation, cdrom og diskettestation
- telefax, fotokopieringsmaskiner og mobiltelefoner
med tilbehør.

Hvilke typer skader er dækket?
5. Dækningen omfatter følgende skader:
- enhver skade på elektriske ledere eller komponenter
i ovennævnte apparater, der opstår på
grund af kortslutning, induktion, overspænding eller
lignende.
Ud over skade på elektriske dele dækkes også
anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse
med el-skaden.
6. Dækningen omfatter ikke:
- skade, der er dækket af garanti- og serviceordninger
- skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering,
fejltilslutning, forkert udført reparation eller skade,
der sker under reparation
- skade, der skyldes, at apparatet er blevet
overbelastet eller anvendt i strid med dets
bestemmelse eller konstruktion
- skade på andre genstande end de, der er nævnt i
pkt.4
- skade, der er dækket af en tegnet brandforsikring
- skade på genstande, der udelukkende er bestemt til
anvendelse uden for bygning.
7. Erstatningsopgørelse
Skaden opgøres til, hvad det koster at få den
beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog
ikke overstiger værdien af det skaderamte apparat
beregnet efter reglerne om erstatning for
genanskaffelse.
Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt
i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel
heraf et nyt, tilsvarende apparat.
Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter
under hensyntagen til det skaderamtes alder på
skadetidspunktet efter nedenstående tabeller:
Almindelige elektriske apparater erstattes efter
denne tabel:
Alder
0 - 2 år
2 - 3 år
3 - 4 år
4 - 5 år
5 - 6 år
6 - 7 år
7 - 8 år
8 år -

100 %
85 %
75 %
65 %
50 %
40 %
30 %
20 %

Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

Særlige elektriske apparater erstattes efter
denne tabel:
Alder
0 - 1 år
1 - 2 år
2 - 3 år
3 - 4 år
4 - 5 år
5 år -

100 %
90 %
70 %
50 %
30 %
10 %

Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

